
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 21 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-5-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος β΄) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022: Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 18η Μαΐου 2022, ημέρα της 

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 14:30, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

13868/13-5-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις 

για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Μπίτζιος Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο), 6)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Ζώγκος Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 
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   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 272η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση της προμήθειας και παροχή της υπηρεσίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 15.726.827,66€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 67/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής 

την αριθ. 65/757/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι διευκρινήσεις 

και αλλαγές στο σχέδιο διακήρυξης και στην μελέτη υπ΄ αριθ. 67/2021 για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια και παροχή της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 67/2021 

μελέτης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της ενσωμάτωσης των ως άνω αναφερομένων 

διευκρινήσεων και αλλαγών, ορίστηκε η με διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή 

αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας και παροχής της 

υπηρεσίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω αναφερόμενες διευκρινήσεις και αλλαγές, 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας και παροχής της υπηρεσίας.  Δυνάμει της ανωτέρω 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη 

διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών η 2-2-2022. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151564. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 8-2-2022 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, η οποία ορίστηκε με 

την αριθ. 65/759/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 

κι έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 
ΓΙΑ ΤΗΝ «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών 
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και 
Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 

Κορινθίων» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Στην Κόρινθο, την 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), 
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συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 65/759/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151564 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 39247/31-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την υπηρεσία με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης 
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Ευδοκία Παντελέων 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης 
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει 
ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 151564. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02-02-2022 [ώρα 14:00] και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 08-02-2022 [ώρα 10:00 πμ].  
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151564 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά 
που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 

 

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

01/02/2022 17:15:35 

2 COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

02/02/2022 11:36:06 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος 
τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν 
και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι 
υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  

 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 260200 

2 COM2S – WW&E 266007 

 
Σημειώνεται ότι, η επιτροπή διαπίστωσε ότι με τους κωδικούς του οικονομικού φορέα: 
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 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, υποβλήθηκε προσφορά ένωσης με 
την ονομασία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» αποτελούμενη από τις «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 
[ως LEADER] και «EUSIF ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
υποβλήθηκε προσφορά ένωσης με την ονομασία «COM2S – WW&E» αποτελούμενη από τις 
«COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
[ως LEADER] και «WASTE WATER & ENERGY ΙΚΕ» 

 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου προσφοράς 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον κάθε οικονομικό φορέα ως 
εξής: 
 
A. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «1. ΕΕΕΣ & Πρακτικά» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

01. MYT BoD_απόσπασμα θέμα 1-διαγωνισμός οδοφωτισμού Δ.Κορινθίων ΟΧΙ 

02. EUSIF SL_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΧΙ 

03. SE Πρακτικό BoD Έγκριση συμμετοχής +ορισμός εκπρ ΟΧΙ 

04. MYT_ΕΕΕΣ_signed ΟΧΙ 

05. EUSIF_ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

06. SIREC ENERGY_ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  

11.01.2022 ΓΕΜΗ  ΜΥΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (1) ΟΧΙ 

ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _ 11.01.2022 ΟΧΙ 

ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_11.01.2022 ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «2.2.2 Εγγυητική Συμμετοχής» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

01. ΜΥΤ_Εγγυητική ΟΧΙ 

02. EUSIF_Εγγυητική ΟΧΙ 

 
Υποφάκελος με την ονομασία «2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

MYTEUSIF - SIREC_Ιδιωτικό συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας_signed ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΔ χρόνος ισχύος προσφοράς_signed ΟΧΙ 

ΥΔ_ακριβή αντίγραφα_signed ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

GLOBILED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

GLOBILED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

Πιστ. Εκπρ. GlobiLED ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1.ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΙ 

1.ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ DATASHEET ΟΧΙ 

2.ISO 9001 ΟΧΙ 

3.ISO 14001 ΟΧΙ 

4.ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ ΕΛ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ_signed ΟΧΙ 

5.ΥΔ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΛ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΙ 

6.DOC ΕΛ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2.ΕΛΕΓΚΤΕΣ PILLAR ΟΧΙ 

1.ΕΛΕΓΚΤΗΣ PILLAR DATASHEET ΟΧΙ 

2.ISO 9001 ΟΧΙ 

3.ISO 14001 ΟΧΙ 

4.ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ ΕΛ.PILLAR_signed ΟΧΙ 
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5.ΥΔ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΛ.PILLAR ΟΧΙ 

6.DOC ΕΛ.PILLAR ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 3.ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΙ 

1.ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

2.ΕΛΕΓΚΤΗΣ PILLAR_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

3.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 4.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΧΙ 

CMMS DATASHEET ΟΧΙ 

LMS DATASHEET ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ - Έργα εφαρμογής λογισμικού ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Ασπροπύργου ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Μεσσήνης ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Παπάγου ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Πειραιά ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Ελληνικού ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ_signed ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1. DATASHEET ΟΧΙ 

1.AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

2.AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

3.AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

4.AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

5.AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

6.PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

7.PHAETHON-020-01-1 ΟΧΙ 

8.OASIS-A-041-03-1 ΟΧΙ 

9.OASIS-A-030-03-1 ΟΧΙ 

10.OASIS-Β-075-03-1 ΟΧΙ 

11.OASIS-A-011-03-1 ΟΧΙ 

12.OASIS-A-036-03-1 ΟΧΙ 

13.Λ1 datasheet ΟΧΙ 

14.SGL133-050-000 ΟΧΙ 

15.SGL133-080-000 ΟΧΙ 

16.SGL133-065-020 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2.ENEC ΟΧΙ 

AERAS Class I EN60598 rev1 ΟΧΙ 

AERAS Class I EN60598 ΟΧΙ 

AERAS Class I EN62262 IK10 ΟΧΙ 

AERAS Class I ENEC GR EP ΟΧΙ 

AERAS Class II EN60598 rev1 ΟΧΙ 

AERAS Class II EN60598 ΟΧΙ 

AERAS Class II EN62262 IK10 ΟΧΙ 

AERAS Class II ENEC GR EP ΟΧΙ 

OASIS EN60598 ΟΧΙ 

OASIS EN62262 ΟΧΙ 

OASIS ENEC GR EP ΟΧΙ 

Phaethon EN60598 ΟΧΙ 

Phaethon EN62262 ΟΧΙ 

PHAETHON ENEC GR EP ΟΧΙ 

SGL EN60598 A1 ΟΧΙ 

SGL EN60598 ΟΧΙ 

SGL EN62262 ΟΧΙ 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

SGL ENEC GR EP ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 3.ENEC+ ΟΧΙ 

AERAS CLASS I ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

AERAS CLASS II ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

OASIS ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

SGL ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 4.ΥΔ SIRECLED ΟΧΙ 

Sirecled Αναλυτική Εκπροσώπιση-18012022 ΟΧΙ 

ΥΔ Sirecled ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ SIGNED. ΟΧΙ 

ΥΔ Sirecled ΕΓΓΥΗΣΗ SIGNED. ΟΧΙ 

ΥΔ Sirecled ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SIGNED. ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 5.ISO17025 ΟΧΙ 

Bacl trans ep 1.9.2023 ΟΧΙ 

Bay Area Cert & Scope trans ep ΟΧΙ 

Bay Area Cert & Scope trans ΟΧΙ 

EBETAM 17025_Expires 3.10.2023_ep ΟΧΙ 

EBETAM Πεδίο Διαπίστευσης_ep ΟΧΙ 

Meide Cert_31.3.2022_trans_ep ΟΧΙ 

Meide Scope_31.3.2022_trans_ep ΟΧΙ 

Nichia_trans_ep_18.9.2023 ΟΧΙ 

Qualilab Scope 1_trans-ep ΟΧΙ 

Qualilab Scope 2_trans-ep ΟΧΙ 

Qualilab_cert_trans-ep-11.12.2023 ΟΧΙ 

Seoul-trans-ep-15.06.2022 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 6.LM79 ΟΧΙ 

1.SIRECLED 1342-QL20-R03 AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

2.SIRECLED 1131-QL20-R07 AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

3.SIRECLED 1018-QL20-R07 AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

4.SIRECLED 1342-QL20-R04 AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

5.SIRECLED 1131-QL20-R06 AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

6.SIRECLED 210-QL21-R02 PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

7.SIRECLED 1342-QL20-R06 PHAETHON-020-01-1 ΟΧΙ 

8.SIRECLED 1429-QL21-R17 OASIS-A-041-03-1 ΟΧΙ 

9.SIRECLED 1342-QL20-R07 OASIS-A-030-03-1 ΟΧΙ 

10.SIRECLED 1342-QL20-R08 OASIS-B-075-03-1 ΟΧΙ 

11.SIRECLED 1572-QL20-R10 OASIS-A-011-03-1 ΟΧΙ 

12.SIRECLED 1429-QL21-R18 OASIS-A-036-03-1 ΟΧΙ 

13.LM-79 Λ1 ΟΧΙ 

14.SIRECLED 1572-QL20-R02 SGL-133-050-000 ΟΧΙ 

15.SIRECLED 1572-QL20-R03 SGL-133-080-000 ΟΧΙ 

16.SIRECLED 1226-QL21-R01 SGL-133-065-020 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 7.LM80 ΟΧΙ 

AERAS & OASIS LM80 ΟΧΙ 

PHAETHON LM80 ΟΧΙ 

SGL LM80 ΟΧΙ 

Λ1 LM80 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 8.DRIVERS ΟΧΙ 

Xi_20W ΟΧΙ 

Xi_36W ΟΧΙ 

Xi_BP_22W ΟΧΙ 

Xi_LP_40W ΟΧΙ 

Xi_LP_75W ΟΧΙ 

Xi_LP_150W_0.5-1.5A ΟΧΙ 

Xi-LP-150W-0.3-1.05A ΟΧΙ 

ΦΑΕΚΛΟΣ 9.LDT ΟΧΙ 

1.SIRECLED 1342-QL20-S03 AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

2.SIRECLED 1131-QL20-S07 AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

3.SIRECLED 1018-QL20-S07 AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

4.SIRECLED 1342-QL20-S04 AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

5.SIRECLED 1131-QL20-S06 AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

6.SIRECLED 210-QL21-S02 PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

7.SIRECLED 1342-QL20-S06 PHAETHON-020-01-1 ΟΧΙ 

8.SIRECLED 1429-QL21-S17 OASIS-A-041-03-1 ΟΧΙ 

9.SIRECLED 1342-QL20-S07 OASIS-A-030-03-1 ΟΧΙ 

10.SIRECLED 1342-QL20-S08 OASIS-B-075-03-1 ΟΧΙ 

11.SIRECLED 1572-QL20-S10 OASIS-A-011-03-1 ΟΧΙ 

12.SIRECLED 1429-QL21-S18 OASIS-A-036-03-1 ΟΧΙ 

14.SIRECLED 1572-QL20-S02 SGL-133-050-000 ΟΧΙ 

15.SIRECLED 1572-QL20-S03 SGL-133-080-000 ΟΧΙ 

16.SIRECLED 210-QL21-S04 SGL-133-065-020 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 10.DOC ΟΧΙ 

DoC Sirecled Korinthos_signed ΟΧΙ 

DoC Λ1 Korinthos_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 11.ΕΟΑΝ-ΣΣΕΔ ΟΧΙ 

EUSIF SL ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

EUSIF SL ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

GLOBILED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

GLOBILED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

SE ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

SE ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

SIRECLED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

SIRECLED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 12.ISO SIRECLED ΟΧΙ 

1.SIRECLED-9001-GR_ep_180621 ΟΧΙ 

2.SIRECLED-14001-GR_ep_180621 ΟΧΙ 

3.SIRECLED-45001-GR_ep_180621 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 13.ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ ΟΧΙ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ SIGNED ΟΧΙ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SIGNED ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 14.ISO Λ1 ΟΧΙ 

2.ISO 9001 globiled ΟΧΙ 

3.ISO 14001 globiled ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 15.ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΙ 

1.Φ1_AERAS-S-029-02-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

2.Φ2_AERAS-S-035-02-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

3.Φ3_AERAS-S-045-01-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

4.Φ4_AERAS-M-068-54-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

5.Φ5_AERAS-M-090-54-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

6.Φ6_PHAETHON-009-01-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

7.Φ6β_PHAETHON-020-01-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

8.Φ7_OASIS-A-041-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

9.Φ8_OASIS-A-030-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

10.Φ9_OASIS-Β-075-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

11.Φ10_OASIS-Α-011-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

12.Φ11_OASIS-Α-036-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

13.Λ1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

14.Π1_SGL-133-050-000_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

15.Π2_SGL-133-080-000_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

16.Π3_SGL-133-065-020_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 16.ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΑΜΠΑΣ ΟΧΙ 

ΥΔ GLOBILED Εγγύηση Λαμπτήρα ΟΧΙ 
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Υποφάκελος με την ονομασία «ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΕΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΔΟΣ-1_AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-1_AERAS-S-029-02-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-2_AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-2_AERAS-S-035-02-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-3_AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-3_AERAS-S-045-01-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-4-_AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-4-_AERAS-M-068-54-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-5_AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-5_AERAS-M-090-54-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-6_PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-6_PHAETHON-009-01-1_signed ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ_signed ΟΧΙ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed ΟΧΙ 
 
B. COM2S – WW&E 
 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

6. Πίνακας Ομάδας Έργου ΟΧΙ 

7. Βιογραφικά ΟΧΙ 

8. Πτυχία - Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος ΟΧΙ 

10. Πίνακας Έργων ΟΧΙ 

13. ΥΔ ISO ΟΧΙ 

17. Συμφωνητικό Ένωσης ΟΧΙ 

ektiposi_texnikis ΟΧΙ 

Texniki_signed ΟΧΙ 

Διαβιβαστικό ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «1. ΕΕΕΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «2.ΕΕ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «3. ΥΔ ΜΟ Κύκλου Εργασιών» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «4. Οικονομικές Καταστάσεις» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «5. ΥΔ Αποδοχής» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
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Υποφάκελος με την ονομασία «9. Βεβαιώσεις Εμπειρίας ΟΕ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΧΑΪΔΑΚΗ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΜΠΙΡΗ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «11. Συμβάσεις - Βεβαιώσεις Έργων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

1α. Σύμβαση Παπάγου ΟΧΙ 

1β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Παπάγου ΟΧΙ 

2α. Σύμβαση Ζάκυνθος ΟΧΙ 

2β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Ζάκυνθος ΟΧΙ 

3α. Σύμβαση Μεσσήνη ΟΧΙ 

3β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Μεσσήνη ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «12. ΥΔ Μελών ΟΕ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «14. ISO» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

9001_2015 ΟΧΙ 

14001_2015 ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «15. ΥΔ εγκυρότητας εγγράφων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «16. Πρακτικά Συμμετοχής» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 
 
Υποφάκελος με την ονομασία «18. Δικαιολογητικά Τρίτων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ _ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΟΧΙ 

1. ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

2. Συμφωνητικό ΟΧΙ 

3. ΥΔ εγκυρότητας ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ – Μπίρης ΟΧΙ 

1. ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

2. Συμφωνητικό ΟΧΙ 

3. ΥΔ εγκυρότητας ΟΧΙ 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι 
οικονομικοί φορείς στον Δήμο έως την αποσφράγιση εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και 
συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 
ενσφράγιστων φακέλων 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 3219/03-02-2022 

2 
COM2S – WW&E 

3289/04-02-2022 

 
Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους 
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ενσφράγιστους φακέλους.  
  
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  
 

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Τμήμα 1  - Ενεργειακή 
αναβάθμιση -

Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Κορινθίων 

Τμήμα 2 - Παροχή Υπηρεσιών 
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης 

για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του 

Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) 

στο Δήμο Κορινθίων 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. 

Συμμετέχει - 

COM2S – WW&E - Συμμετέχει 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που 
προσκόμισαν, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ός φορέας 
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Α
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έκ
δ

ο
σ

η
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. 

Τράπ
εζα 
Πειρα
ιώς 

62.21
4,63 

Αρ. 
850ΙLG220555
2 /28-01-2022 

4108/1
1-02-
2022 

Ν
Α
Ι 

Βεβαίωση 
εγκυρότητα
ς εγγυητικής 
επιστολής 
της 14-02-
2022 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. 

KARA
VIAS 
UNDE
RWRI
TING 
AGEN
CY 

62.21
4,63 

No.227000043
/27-01-20211 

4110/1
1-02-
2022 

N
A
I 

Βεβαίωση 
εγκυρότητα
ς εγγυητικής 
επιστολής 
μέσω e-mail 
[16-02-
2022] 

COM2S – WW&E Τράπ
εζα 
Πειρα
ιώς 

1.200,
00 

Αρ. 
850ΙLG220563
6 /01-02-2022 

4107/1
1-02-
2022 

Ν
Α
Ι 

Βεβαίωση 
εγκυρότητα
ς εγγυητικής 
επιστολής 
της 18-02-
2022 

COM2S – WW&E TMEΔ
Ε 

1.200,
00 

e-137927/31-
01-2022 

- N
A
I 

Βεβαίωση 
εγκυρότητα
ς εγγυητικής 
επιστολής 
με αρ. 
V/125930/1
0-02-2022 

 
Προσκόμισαν ΕΕΕΣ οι κάτωθι εταιρείες ανά τμήμα: 

 

Τμήμα Οικονομικός φορέας 
ως μέλος ένωσης 

Οικονομικός φορέας 
ως μέλος ένωσης 

Φορέας στις ικανότητας του 
οποίου στηρίζεται η ένωση 
σύμφωνα με την παρ. 2.2.8.1 
της διακήρυξης 
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1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε  
(LEADER - Ποσοστό 
συμμετοχής 50%) 

EUSIF ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΙ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσοστό συμμετοχής 
50%) 

SIREC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 COMMITMENT TO 
SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(LEADER - Ποσοστό 
συμμετοχής 50%) 

WASTE WATER & 
ENERGY ΙΚΕ (Ποσοστό 
συμμετοχής 50%) 

 Ευθυμιάδης Απόστολος 

 Μπίρης Αθανάσιος 

 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν τις ενώσεις: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκόμισαν χωριστά ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην διακήρυξη Παράρτημα - ΕΕΕΣ, το 
οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  
 
Στο ΕΕΕΣ προσδιορίστηκε η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2.2.8.1, 2.2.9 και 2.2.9.1 της διακήρυξης η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι  
οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης. 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αφού έκρινε πλήρη τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής όλων των οικονομικών φορέων, προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των 
κατά τα οριζόμενα στην παρ.3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης: 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

 COM2S – WW&E 
 

για κάθε Τμήμα, στην οποία συμμετείχε ο κάθε ένωση (βλέπε Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά 
Ομάδα) ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της 
διακήρυξης με αρ. 39247/31-12-2021.   

 
 

B.1 ΤΜΗΜΑ 1 – Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων 
 
Συμμετείχε: Ένωση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της μελέτης με αρ.01/2020 για το Τμήμα 1, ενώ ως προς κάποια χαρακτηριστικά υπερκαλύπτει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης, όπως αναλύεται κάτωθι. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – EUSIF SL A.E. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήριο ανάθεσης  - βαθμολόγηση και 
κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς 
με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.1.1 [Πίνακας 13 της 
διακήρυξης]: 

 
Πίνακας Β.1.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 80%) 
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Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης 

Τεχνικής 
προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

Κ.1.1 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών  των προτεινόμενων 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με 
τα απαιτούμενα  

Β1=100 - 120 20% Τ1= Β1*0,20 

Κ.1.2 
Φωτεινή Απόδοση φωτιστικών σωμάτων 
(lm/W) 

Β2=100 - 120 10% Τ2= Β2*0,10 

Κ.1.3 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των 
φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ 
προβολέων από τον οικονομικό φορέα πέραν 
του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας  - 
Κάλυψη ανταλλακτικών πέραν του 
συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας 

Β3=100 - 120 10% Τ3= Β3*0,10 

Κ.1.4. 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-
τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-
συστήματος περιοδικής προληπτικής και 
επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και 
δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Β4=100 - 120 10% Τ4= Β4*0,10 

Κ.1.5. Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ)  Β5=100 - 120 3% Τ5= Β5*0,03 

Κ.1.6.  Στεγανότητα (ΙΡ) Β6=100 - 120 7% Τ6= Β6*0,07 

Κ.1.7. 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, μεθοδολογία 
υλοποίησης, επόπτευσης, διαχείρισης και  
ελέγχου του έργου 

Β7=100 - 120 20% Τ7= Β7*0,20 

Κ.1.8. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε kW/h) Β8=100 - 120 20% Τ8= Β8*0,20 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 100% 
 

 
Κριτήριο Κ.1.1 - Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών  των προτεινόμενων 

φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με τα απαιτούμενα  
 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.1 [με βαρύτητα 20%] γίνεται με βάση την 
αξιολόγηση της Πληρότητας -Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών των προτεινόμενων 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών σωμάτων Φ6 «Φωτιστικό 
Καπελάκι με λαμπτήρα 23W» και Φ6β «Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W» [προσφερόμενα είδη: 
PHAETHON-009-01-1 και PHAETΗON-020-01-1 αντίστοιχα]  με τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 67/2021 
ως προς τα είδη αυτά, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια [datasheet] των προσφερόμενων ειδών PHAETHON-009-01-1 και 
PHAETΗON-020-01-1 [Αρχεία: 6.PHAETHON-009-01-1.pdf και 7.PHAETHON-020-01-1.pdf αντίστοιχα], τα 
προσφερόμενα φωτιστικά είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα με διάμετρο Φ26-48. Στην μελέτη με 
αρ.67/2021 στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα φωτιστικά σώματα Φ6 και Φ6β:  «το φωτιστικό 
σώμα θα είναι τύπου κρεμαστό και θα μπορεί να τοποθετηθεί σε υφιστάμενο βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 
3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm, όπως αυτός ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ GR-157 
(παράρτημα 9 της μελέτης). Το σύστημα στήριξης μαζί με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, 
συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό επένδυσης». 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή απέστειλε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στην ένωση δυνάμει 
το άρθρου 102 του ν.4412/2016 έγγραφό της με αρ. 6146/02-03-2022, με το οποίο ζήτησε διευκρίνηση, 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προσφερόμενα φωτιστικά PHAETHON-009-01-1 και PHAETΗON-020-
01-1 θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υφιστάμενο βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους 
τοιχώματος 2,65mm, όπως αυτός ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ GR-157 (παράρτημα 9 της 
μελέτης).  

Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 03-03-2022 έγγραφο, το 
οποίο έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 7016/2022, με τις σχετικές διευκρινήσεις, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση της 
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κατασκευάστριας εταιρείας των εν λόγω φωτιστικών ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της κατασκευάστριας. Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκαν τα εξής: Τα φωτιστικά σώματα τύπου PHAETHON-009-
01-1 και PHAETHON-020-01-1 συμμορφώνονται πλήρως με την απαίτηση του διαγωνισμού περί 
τοποθέτησης τους σε υφιστάμενους βραχίονες εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm, 
όπως αυτός ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ GR-157 (παράρτημα 9 της μελέτης. Τα τεχνικά 
φυλλάδια των φωτιστικών αναγράφουν το γενικό εύρος διατομής Φ26-Φ46 που συνηθίζεται σε αυτή την 
κατηγορία φωτιστικών, ωστόσο τα παραπάνω φωτιστικά κατασκευάζονται με προδιαγραφές που καλύπτουν 
απόλυτα τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Βάσει, των παραπάνω δηλώνεται 
πως τα φωτιστικά που θα παραδοθούν στο Δήμο Κορινθίων θα φέρουν σύστημα στήριξης απόλυτα σύμφωνο 
με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού το οποίο και συμμορφώνεται πλήρως με την προδιαγραφή για 
εγκατάσταση σε υφιστάμενο βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δ. Κορινθίων. 

Η επιτροπή αξιολόγησε τα προσκομισθέντα στοιχεία και τα αποδέχτηκε. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι κάθε προσφερόμενο φωτιστικό 
σώμα/λαμπτήρα/προβολέα καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στην Μελέτη με αρ.67/2021. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο χρόνο ζωής και τη διατήρηση της φωτεινής ροής LED για όλες τις φωτεινές 
πηγές των φωτιστικών σωμάτων Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ6β, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11, τον λαμπτήρα Λ1 
και τους προβολείς Π1, Π2, Π3, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες λειτουργίας δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά το 20% της αρχικής φωτεινής ροής σύμφωνα με την μέθοδο LM-80. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου κατά LM-80/TM-21-11 (L80) από 
διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο, διαπίστωσε ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά 
σώματα/λαμπτήρες/προβολείς υπερκαλύπτουν την ανωτέρω απαίτηση, σύμφωνα με τον Πίνακα Β.1.2. 

 
Πίνακας Β.1.2 – Υπερκάλυψη απαίτησης LM-80=50.000h 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

LM-80 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 90.000 h 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 90.000 h 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 90.000 h 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 90.000 h 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 90.000 h 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
108.000 h 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 108.000 h 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 90.000 h 

Λ1 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W 1.586 GL-CN-30-XX-WW 54.000 h 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 90.000 h 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 90.000 h 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASIS^-075-03-1 90.000 h 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 90.000 h 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 90.000 h 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 60.000 h 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 60.000 h 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 60.000 h 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 60.000 h 

 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.1 είναι «Β1= 105». 

 
Κριτήριο Κ.1.2 - Φωτεινή Απόδοση φωτιστικών σωμάτων (lm/W) 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.2 γίνεται με βάση την απόδοση (lm/W) των 
προσφερόμενων φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led. 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  
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κριτηρίου Κ.1.2 

10% 

Απόδοση ≥120lm/W και <130lm/W σύμφωνα με την Έκθεση 
Ελέγχου LM-79 

100 

Απόδοση ≥130lm/W και <140lm/W σύμφωνα με την Έκθεση 
Ελέγχου LM-79 

110 

Απόδοση ≥140lm/W σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου LM-79 120 

Στην περίπτωση που προσφερθούν φωτιστικά σώματα με διαφορετικές τιμές του εξεταζόμενου δείκτη 
βαθμολόγησης (απόδοση lm/W), θα λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη τιμή αυτού του δείκτη βαθμολόγησης 
των προσφερόμενων φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led. 

Η επιτροπή αποτύπωσε στον Πίνακα Β.1.3 την φωτεινή απόδοση για κάθε προτεινόμενο φωτιστικό 
σώμα/λαμπτήρα/προβολέα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις ελέγχου κατά LM-79 από 
διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο. 
 
Πίνακας Β.1.3-  Φωτεινή απόδοση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων–λαμπτήρα-
προβολέων 
 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Φωτεινή 
απόδοση 
(lm/W) 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 150 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 151 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 149 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 154 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 151 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
124 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 125 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 138 

Λ1 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W 1.586 GL-CN-30-XX-WW 160 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 129 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 138 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASIS^-075-03-1 135 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 130 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 138 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 131 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 125 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 125 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 132 

 

Στον Πίνακα B.1.3 φαίνεται ότι προσφέρονται φωτιστικά σώματα με διαφορετικές τιμές του εξεταζόμενου 
δείκτη. Τη δυσμενέστερη τιμή φωτεινής απόδοσης (124 lm/W) έχει το «Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 
23W» με κωδικό Φ6. Επομένως η βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.2 είναι «Β2 = 100» 
σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα. 

 
Κριτήριο Κ.1.3 - Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ 

προβολέων από τον οικονομικό φορέα πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας  - Κάλυψη 
ανταλλακτικών πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.3. γίνεται με βάση το χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας του οικονομικού φορέα πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας  - Κάλυψη ανταλλακτικών 
πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας. 

Για το κριτήριο Κ.1.3. με βαρύτητα 10% απαιτείται ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο των 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led τουλάχιστον 1 έτους, χωρίς να γεννάται κανένα κόστος για το δήμο. 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κριτηρίου Κ.1.3 
Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  
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10% 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας : του κατασκευαστή 
(ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του ή του παραγωγού (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), ως ισχύει) ή του 
οικονομικού φορέα και κάλυψη ανταλλακτικών έως 1 έτος πέραν του συμβατικού 
χρόνου της δωδεκαετίας 

100 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας : του κατασκευαστή 
(ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του ή του παραγωγού (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), ως ισχύει) ή του 
οικονομικού φορέα και κάλυψη ανταλλακτικών: >1 έως <2  ετών πέραν του 
συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας 

110 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας : του κατασκευαστή 
(ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του ή του παραγωγού (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), ως ισχύει) ή του 
οικονομικού φορέα και κάλυψη ανταλλακτικών: ≥2 ετών πέραν του συμβατικού 
χρόνου της δωδεκαετίας 

120 

Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε: [α] Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι 
για το σύνολο των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων/προβολέων παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς 
διάρκειας της ΣΠΥ, [β] Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι για το σύνολο των προσφερόμενων 
φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων/προβολέων παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών δεκατεσσάρων (14) ετών, 
δηλαδή 2 ετών πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠΥ. 

Με την προσφορά της η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε Υπεύθυνες Δηλώσεις της 
SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ, η οποία είναι κατασκευαστής όλων των προσφερόμενων φωτιστικών 
σωμάτων/λαμπτήρων/προβολέων, με τις οποίες δηλώνεται ότι: [α] παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠ 
και [β] παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών πέραν του συμβατικού 
χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠΥ. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.3 είναι «Β3= 120». 

 

Κριτήριο Κ.1.4 - Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-
τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-συστήματος περιοδικής προληπτικής και επεμβατικής 

συντήρησης μέσω Η/Υ και δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.4 γίνεται με βάση την Πληρότητα-Συμμόρφωση 
των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-συστήματος 
περιοδικής προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.4 με βαρύτητα 10% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοτικά 
και ποιοτικά στοιχεία του προσφερόμενου συστήματος. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί και η επεκτασιμότητα της 
προσφερόμενης λύσης. 

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου ασύρματου ελεγκτή 
κατανεμητή (pillar controller) με τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 67/2021 για το είδος αυτό, διαπιστώθηκαν 
τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη με αρ.67/2021 ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών 
τελών των ασύρματων ελεγκτών κατανεμητών από τον υποψήφιο ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και τυχόν παρατάσεις αυτής. H ένωση υπέβαλε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται: «Η Ένωσή μας 
εφόσον κριθεί ανάδοχος του Διαγωνισμού θα καλύπτει τα τηλεπικοινωνιακά τελών των ασύρματων ελεγκτών 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη με αρ.67/2021 το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει 
εφαρμοστεί σε τουλάχιστον δύο έργα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού. 
Στην τεχνική προσφορά θα προσκομιστούν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα – βεβαιώσεις. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή απέστειλε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στην ένωση δυνάμει 
το άρθρου 102 του ν.4412/2016 έγγραφό της με αρ. 7461/16-03-2022, με το οποίο ζήτησε προς 
αποσαφήνιση, ότι η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τελών αφορά τους ασύρματους ελεγκτές κατανεμητών 

https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
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και όχι μόνο τους ασύρματους ελεγκτές φωτιστικών σωμάτων, την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με την 
οποία να δηλώνεται η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τελών των ασύρματων ελεγκτών κατανεμητών από τον 
υποψήφιο ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής. Επίσης ζητήθηκε η 
υποβολή τουλάχιστον δύο πρωτοκόλλων παραλαβής εκ των πέντε έργων [έργα αναφοράς GLOBILED LMS], 
που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεσή της ένωσης.  

Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 17-03-2022 έγγραφο, το 
οποίο έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 7618/2022, με τις σχετικές διευκρινήσεις, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωσή της, 
σύμφωνα με την οποία, εφόσον η ένωση κριθεί ανάδοχος του Διαγωνισμού θα καλύπτει τα τηλεπικοινωνιακά 
τέλη των ασύρματων ελεγκτών κατανεμητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής. 
Επίσης, επισημάνθηκε ότι τα ζητούμενα πρωτόκολλα παραλαβής εμπεριέχονται στην προσφορά της ένωσης, 
το οποίο και διαπίστωσε η επιτροπή.  

Η επιτροπή αξιολόγησε τα προσκομισθέντα στοιχεία και τα αποδέχτηκε. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και αφού ολοκλήρωσε η επιτροπή την αξιολόγηση του προσφερόμενου 
συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-συστήματος περιοδικής προληπτικής και 
επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων διαπίστωσε τα εξής: 

Κάθε προσφερόμενος ασύρματος ελεγκτής φωτιστικών σωμάτων καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Μελέτη με αρ.67/2021 και μάλιστα υπερκαλύπτει την 
προδιαγραφή «Θερμοκρασία Λειτουργίας» [ζητούμενη τιμή: -10οC- +50οC  προσφερόμενη τιμή: -10οC- +50οC 
(Datasheet)], την προδιαγραφή «Βαθμός στεγανότητας IP» [ζητούμενη τιμή: IP65 ή μεγαλύτερο  
προσφερόμενη τιμή: IP66 (Datasheet)] και την προδιαγραφή «Μέγιστη ισχύς λειτουργίας» [ζητούμενη τιμή: 
<=3W  προσφερόμενη τιμή: <=2,5W (Datasheet)]. 

Κάθε προσφερόμενος ασύρματος ελεγκτής κατανεμητή (PILLAR CONTROLLER) καλύπτει πλήρως όλα τα 
απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Μελέτη με αρ.67/2021 και μάλιστα υπερκαλύπτει 
την προδιαγραφή «Θερμοκρασία Λειτουργίας» [ζητούμενη τιμή: -25οC- +65οC  προσφερόμενη τιμή: -30οC- 
+75οC (Datasheet)]. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.4 είναι «Β4= 105». 

 

Κριτήριο Κ.1.5 - Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ) 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.5 γίνεται με βάση την αντοχή σε κρούση 
φωτιστικού σώματος/προβολέα. 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.5 με βαρύτητα 3% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την αντοχή 
σε κρούση του φωτιστικού σώματος/προβολέα (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ6Β, Π1, Π2, Π3, Φ7, 
Φ8,Φ9,Φ10,Φ11).  
 

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.1.5 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

 
Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις IK08 (κατά ΕΝ 
62262) 

100 

3% 
Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις IK09 (κατά ΕΝ 
62262) 

110 

 
Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις IK10 (κατά ΕΝ 
62262) 

120 

 

Η επιτροπή αποτύπωσε στον Πίνακα Β.1.4 τον δείκτη αντοχής σε μηχανικές κρούσεις για κάθε προτεινόμενο 
φωτιστικό σώμα – προβολέα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις ελέγχου κατά ΕΝ62262 από 
διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο. 
 
Πίνακας Β.1.4-  Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις των προτεινόμενων φωτιστικών 
σωμάτων–προβολέων 
 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Δείκτης 
αντοχής σε 
μηχανικές 

κρούσεις (ΙΚ) 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 ΙΚ10 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 ΙΚ10 
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Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Δείκτης 
αντοχής σε 
μηχανικές 

κρούσεις (ΙΚ) 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 ΙΚ10 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 ΙΚ10 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 ΙΚ10 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
ΙΚ08 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 ΙΚ08 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 ΙΚ08 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 ΙΚ08 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 ΙΚ08 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASISA-075-03-1 ΙΚ08 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 ΙΚ08 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 ΙΚ08 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 ΙΚ08 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 ΙΚ08 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 ΙΚ08 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 ΙΚ08 

Όσον αφορά τον δείκτη αντοχής σε μηχανικές κρούσεις η επιτροπή βαθμολόγησε με «100» τα φωτιστικά 
σώματα Φ6, Φ6β, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11 και τους προβολείς Π1, Π2, Π3, γιατί ο δείκτης αντοχής σε 
μηχανικές κρούσεις αυτών είναι IΚ08 και «120» τα φωτιστικά σώματα Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, γιατί ο δείκτης 
αντοχής σε μηχανικές κρούσεις αυτών είναι IΚ10.  
 
H τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.5 είναι «Β5 = 110». 
 

Κριτήριο Κ.1.6 - Στεγανότητα (ΙΡ) 
Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.6 γίνεται με βάση τη στεγανότητα του φωτιστικού 
σώματος (τύποι Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, φ5, Φ6, Φ6Β, Φ7, Φ8,Φ9,Φ10,φ11). 
 
Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.6 με βαρύτητα 7% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη 
στεγανότητα του φωτιστικού σώματος.  

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.1.6 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

 Στεγανότητα IP66 100 

7% Στεγανότητα IP67 110 

 Στεγανότητα IP68 ή μεγαλύτερο 120 

 
Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.6 με βαρύτητα 7% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη 
στεγανότητα του λαμπτήρα (τύπος Λ1)/προβολέα (τύπος Π1,Π2,Π3).  

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.1.6 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

 Στεγανότητα IP65 100 

7% Στεγανότητα IP66 110 

 Στεγανότητα IP67 ή μεγαλύτερο 120 

 
Η επιτροπή αποτύπωσε στον Πίνακα Β.1.5 τον βαθμό στεγανότητας για κάθε προτεινόμενο φωτιστικό 
σώμα/λαμπτήρα/προβολέα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις ελέγχου κατά ΕΝ60598 από 
διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο. 
 
Πίνακας Β.1.5-  Βαθμός στεγανότητας των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων–λαμπτήρα-
προβολέων 
 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Βαθμός 
στεγανότητας 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 IP66 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 IP66 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 IP66 
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Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Βαθμός 
στεγανότητας 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 IP66 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 IP66 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
IP66 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 IP66 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 IP66 

Λ1 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W 1.586 GL-CN-30-XX-WW IP65 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 IP66 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 IP66 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASIS^-075-03-1 IP66 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 IP66 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 IP66 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 IP66 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 IP66 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 IP66 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 IP66 

 

Όσον αφορά τον βαθμό στεγανότητας η επιτροπή βαθμολόγησε με «100» τα φωτιστικά σώματα Φ1 έως Φ11, 
γιατί ο βαθμός στεγανότητας αυτών είναι IP66, με «100» τον λαμπτήρα Λ1, γιατί ο βαθμός στεγανότητας 
αυτού είναι IP65 και με «110» τους προβολείς Π1, Π2, Π3, γιατί ο βαθμός στεγανότητας αυτών είναι IP66.  

H τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.6 είναι «Β6 = 105». 

 

Κριτήριο Κ.1.7 - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, μεθοδολογία υλοποίησης, επόπτευσης, 
διαχείρισης και  ελέγχου του έργου 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.7 γίνεται με βάση το βέλτιστο χρονοδιάγραμμα 
της αρτιότερης μεθοδολογίας υλοποίησης και επόπτευσης, και της διαχείρισης και  ελέγχου του έργου καθ’ 
όλη τη διάρκειά του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς το Δήμο. 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου με βαρύτητα 20% γίνεται ως προς την πληρότητα της μεθοδολογίας 
υλοποίησης επόπτευσης του και ελέγχου της υλοποίησης του έργου καθώς και του χρονοδιαγράμματος που 
θα ακολουθηθεί. Επιπλέον θα αξιολογηθεί ο τρόπος που ο υποψήφιος ανάδοχος θα διαχειρίζεται την παροχή 
των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ. 

Το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι σαφές, περιλαμβάνοντας όλες τις ενδιάμεσες 
φάσεις και τη χρονική διάρκεια κάθε μιας από τις φάσεις. Από το χρονοδιάγραμμα προκύπτει ότι η 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η υλοποίηση της επένδυσης 
της εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων και του συστήματος τηλεδιαχείρισης- τηλεελέγχου, η 
παραμετροποίηση του συστήματος και η θέση σε λειτουργία αυτού θα ολοκληρωθούν σε 12 μήνες, το 
ανώτερο χρονικό διάστημα που θέτει η διακήρυξη.  

Στην τεχνική έκθεση υπάρχει αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, με πλήρη 
ανάλυση για την διαδικασία υλοποίησης αναβάθμισης, της διαδικασίας προμήθειας της επένδυσης, του 
τεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, το οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου, της επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή. Η 
προτεινόμενη μεθοδολογία καλύπτει πλήρως το αντικείμενο του έργου και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
καταδεικνύοντας ότι ο προσφέρων έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.7 είναι «Β7 = 
100». 

  

Κριτήριο Κ.1.8 - Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε kW/h) 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.8. γίνεται με βάση την προσφερόμενη Ετήσια 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε Kw/h) του κάθε υποψηφίου. 

Για το κριτήριο Κ.1.8. με βαρύτητα 20% τη μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει ο υποψήφιος που προσφέρει τη 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση. 
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Συντελεστής 
βαρύτητας 

κριτηρίου Κ.1.8 
Απαιτήσεις βαθμολογίας 

Βαθμολογί
α  

20% 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 65,53%  < 67,50% 100 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 67,50%  έως < 70,00% 110 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 70,00% 120 
 

Η τιμή βάσης 100 του κριτηρίου Κ.1.8. είναι το ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης που προβλέπεται στην 
διακήρυξη, δηλαδή 65,53% εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης με βάση την υφιστάμενη κατάσταση.  

H προσφερόμενη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε Kw/h) σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά της ένωσης 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. είναι 5.720.149 Kw/h. To ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας (%), 
λαμβάνοντας ως βάση την συνολική ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση ενέργειας (8.166.326,47 kW/h), είναι: 
70,05%. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.8 είναι «Β8 = 120». 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με 
το άρθρο 2.3.1. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών 
βαρύτητας του Πίνακα Β.1. Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον διαγωνιζόμενο και η συνολική 
βαθμολογία της, παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.1.6: 
 
Πίνακας Β.1.6 - Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E.  για το Τμήμα 1 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης Τεχνικής 

προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

Κ.1.1 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών  των προτεινόμενων 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με 
τα απαιτούμενα  

Β1=105 20% 
Τ1= B1*0.2=105*0,20= 
21 

Κ.1.2 
Φωτεινή Απόδοση φωτιστικών σωμάτων 
(lm/W) 

Β2=100 10% 
Τ2= Β2*0,10 = 
100*0,10 = 10 

Κ.1.3 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των 
φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ 
προβολέων από τον οικονομικό φορέα πέραν 
του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας  - 
Κάλυψη ανταλλακτικών πέραν του 
συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας 

Β3=120 10% 
Τ3= Β3*0,10=120*0,10 
= 12 

Κ.1.4. 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-
τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-
συστήματος περιοδικής προληπτικής και 
επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και 
δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Β4=105 10% 
Τ4= 
Β4*0,10=105*0,10= 
10,5 

Κ.1.5. Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ)  Β5=110 3% 
Τ5= Β5*0,03=110*0,03 
= 3,3 

Κ.1.6. Στεγανότητα (ΙΡ) Β6=105 7% 
Τ6=Β6*0,07=105*0,07 
= 7,35 

Κ.1.7. 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, μεθοδολογία 
υλοποίησης, επόπτευσης, διαχείρισης και  
ελέγχου του έργου 

Β7=100 20% 
Τ7= Β7*0,20=100*0,20 
= 20 

Κ.1.8. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε kW/h) Β8=120 20% 
Τ8= Β8*0,20=120*0,2 
=24 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100% Τ = 108,15 

 
Η προσφορά της ένωσης «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» προχωρά στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για 
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το Τμήμα 1, σύμφωνα με την παρ.3.1.2 της διακήρυξης.  
 
 

B.2 Τμήμα 2 – Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων 
 
Συμμετείχε: Ένωση «COM2S – WW&E» 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της ένωσης COM2S – WW&E διαπιστώθηκε 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με 
αρ.01/2020 για το Τμήμα 2, ενώ ως προς κάποια χαρακτηριστικά υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
της μελέτης, όπως αναλύεται κάτωθι. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ένωσης COM2S – 
WW&E βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήριο ανάθεσης  - βαθμολόγηση και κατάταξη 
προσφορών» της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.2.1. [Πίνακας 14 της διακήρυξης]: 

 

Πίνακας Β.2.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 80%) 
 

ΟΜΑΔΕΣ Κριτήριο  Βαθμολογία Βαρύτητα 

ΟΜΑΔΑ Α Κάλυψη Προδιαγραφών και Απαιτήσεων  60% 

Κ.2.1. Κατανόηση στόχων – απαιτήσεων-ιδιαιτεροτήτων 
έργου. Συμφωνία πρότασης με τεχνικές 
προδιαγραφές  

100 - 120 30% 

Κ.2.2. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / 
τεκμηρίωση  

100 - 120 15% 

Κ.2.3. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, 
εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα)  

100 - 120 15% 

ΟΜΑΔΑ Β Οργάνωση του Έργου-Ομάδα έργου  40% 

Κ.2.4. Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και 
προτεινόμενη δομή και οργάνωση της  

100 - 120 10% 

Κ.2.5. Στελέχωση, καταλληλότητα και εμπειρία της 
Ομάδας Έργου. Λειτουργία, ροή εργασιών και 
καταλληλότητα της κατανομής ρόλων και 
καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου.  

100 - 120 30% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 

 
Κριτήριο Κ.2.1 - Κατανόηση στόχων – απαιτήσεων-ιδιαιτεροτήτων έργου. Συμφωνία πρότασης με 

τεχνικές προδιαγραφές 
 

Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς παρουσιάζει με αναλυτικό 
τρόπο τους σκοπούς, τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του έργου. Η ένωση έχει παραθέσει με σαφήνεια 
και με πληρότητα το περιβάλλον του έργου, ενώ τεκμηριώνεται η γνώση της, όσον αφορά στις τοπικές 
συνθήκες και γενικότερα της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Κορινθίων, των χαρακτηριστικών του και των προσδοκιών του Δήμου από μια Σύμβαση Ενεργειακής 
Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Γίνεται εκτενής αναφορά στο σχετικό με τη σύμβαση Κανονιστικό – Νομοθετικό 
Πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί δείχνει ότι η ένωση είναι γνώστης των χρηματοοικονομικών και 
τεχνικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης, λειτουργίας και 
συντήρησης συστημάτων οδοφωτισμού κοινοχρήστων χώρων.  
Με τα βάσει τα ανωτέρω δεδομένα η πρόταση της ένωσης είναι προς την κατεύθυνση μιας άρτιας και 
αποδοτικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση της  σύμβασης του Τμήματος 1 για την «Ενεργειακή 
αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση 
ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων».  

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.1 είναι «Β1= 110». 

 
 

Κριτήριο Κ.2.2 - Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκμηρίωση 
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Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις, καθώς αναλύεται και τεκμηριώνεται με πληρότητα και 
σαφήνεια το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου. 
Επιπλέον, εντοπίζονται και αναλύονται τα κρίσιμα θέματα για την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι πιθανοί 
κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κατά την υλοποίηση της Σύμβασης Υπηρεσιών 
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης (Τμήμα 2) και της Κύριας Σύμβασης (Τμήμα 1). 
Προτείνεται δε ήδη από το σημείο αυτό ο τρόπος, με τον οποίο αυτές οι αδυναμίες θα μπορέσουν είτε να 
προληφθούν άμεσα, είτε αν εμφανιστούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.  
Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως 
την υποβαλλόμενη πρόταση. 

Επομένως η βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.2 είναι «Β2 = 105». 

 

 
Κριτήριο Κ.2.3 - Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, 

παραδοτέα) 
 
Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς παραθέτει πλήρης ανάλυση της 
μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, αφού αναλύει διεξοδικά το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου, τα 
μεθοδολογικά και υποστηρικτικά εργαλεία. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία, δηλώνεται ότι 
θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Project Management Methodology (PMM) και αναλύονται οι δράσεις 
αυτής. Η μεθοδολογία αυτή παρέχει κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των παραγόντων 
που συμβάλλουν στην ομαλή ροή των εργασιών του έργου, την αντιμετώπιση των κρίσεων και τη διασφάλιση 
της ποιότητας των προϊόντων του, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθολογική χρήση των πόρων και 
βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων υλοποίησης του.  
Στην τεχνική προσφορά γίνεται λεπτομερής ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την εκπόνηση  των 
απαιτούμενων παραδοτέων, ειδικά αυτών που αφορούν στην Α’ Φάση του έργου που είναι και η κρισιμότερη. 
Η λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου των παραδοτέων (Εγχειρίδιο λειτουργίας, μέτρησης και 
επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, δημιουργία αλγορίθμου υπολογισμού και αναπροσαρμογής του 
κόστους των υπηρεσιών οδοφωτισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σειρά ενδεικτικών τυποποιημένων 
εντύπων κλπ) και η εξειδίκευση στις επιμέρους φάσεις και δραστηριότητες του έργου, δείχνει ότι η ένωση έχει 
κατανοήσει το έργο και έχει μελετήσει ήδη από τώρα και γνωρίζει με ακρίβεια πώς θα χειριστεί το αντικείμενο 
του έργου, μέσα στο χρονικό περιθώριο υλοποίησής του. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.3 είναι «Β3= 115». 

 

Κριτήριο Κ.2.4 - Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και προτεινόμενη δομή και οργάνωση 
της 

 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις όσον αφορά στο Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου, 
καθώς αυτό περιγράφεται με πληρότητα και σαφήνεια, ενώ η προτεινόμενη δομή της ομάδας είναι 
λειτουργική, χάρη στην συνεργασία των μελών της ομάδας στο παρελθόν, η οποία δύναται να διασφαλίσει τις 
συνθήκες συνεργασίας, σημαντική παράμετρο για την επιτυχή και αξιόπιστη υλοποίηση της παροχής 
υπηρεσιών του συμβούλου. 
Επιπλέον, η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει μια πρόταση για την επικοινωνία του συμβούλου με την 
αναθέτουσα αρχή και τον ανάδοχο της κύριας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης. Η 
επικοινωνία θα είναι τυποποιημένη και συστηματική (με τακτικές συναντήσεις, σύστημα τακτικών αναφορών, 
τήρηση φακέλου παρακολούθησης του έργου με κοινή πρόσβαση, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου 
επικοινωνίας για το έργο) δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου και της συμμετοχής σε αυτό πλήθους 
εμπλεκομένων. 
 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.4 είναι «Β4= 105». 

 
Κριτήριο Κ.2.5 - Στελέχωση, καταλληλότητα και εμπειρία της Ομάδας Έργου. Λειτουργία, ροή 
εργασιών και καταλληλότητα της κατανομής ρόλων και καθηκόντων των μελών της Ομάδας 

Έργου. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.2.5 με βαρύτητα 30%, θα ληφθεί υπόψη και η 
Εμπειρία της ομάδας Έργου ως προς την ύπαρξη μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών.  

 

Συντελεστής βαρύτητας Έτη από την κτήση του Εμπειρία Βαθμολογία 
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κριτηρίου Κ.2.5 πτυχίου/διπλώματος 

 Τουλάχιστον 10 έτη Από 0 έτη έως 3 έτη 100 

30% Τουλάχιστον 10 έτη Από 3 έτη έως 6 έτη 110 

 Τουλάχιστον 10 έτη Πάνω από 6 έτη  120 

Για κάθε διδακτορικό/μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στελέχους, ο οικονομικός φορέας θα λάβει επιπλέον 
βαθμούς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Α/Α Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό Βαθμολογία 

1 1 3 

2 2 6 

3 3 ή και περισσότερα 9 

Βέβαια, σε καμία περίπτωση η συνολική βαθμολογία του βαθμολογούμενου οικονομικού φορέα δε θα 
ξεπερνά τους 120 βαθμούς. 

Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς γίνεται λεπτομερής παρουσίαση 
της σύνθεσης της ομάδας έργου. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ομάδα έργου περιλαμβάνει εξειδικευμένο 
στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου. Στο σύνολό της η ομάδα έργου διαθέτει την γνώση και εμπειρία που 
απαιτούνται προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του έργου. Η γνώση/εμπειρία τεκμηριώνεται με 
τα βιογραφικά σημειώματα, τις σπουδές και την προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία των μελών της 
ομάδας έργου. Σημειώνεται ότι τα 3 από τα 4 μέλη της ομάδας έργου διαθέτουν ειδική εμπειρία σχετική με το 
αντικείμενο του έργου 15 ετών, ενώ το 1 μέλος ειδική εμπειρία 10 ετών. Ένα μέλος της ομάδας έργου διαθέτει 
τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα.  
 
Τα καθήκοντα και οι ρόλοι των μελών της ομάδας έργου είναι σαφώς ορισμένα προς διασφάλιση ότι το 
σύνολο των απαιτούμενων εργασιών θα υλοποιηθούν με ακρίβεια. Δίνεται ανάλυση της κατανομής των 
καθηκόντων των μελών σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά μέλος, ανά φάση και παραδοτέο. Παρατίθεται 
με σαφήνεια η ροή εργασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση των υπηρεσιών και των παραδοτέων, την 
παρακολούθηση και μέτρηση, τον έλεγχο πιθανού μη συμμορφούμενου παραδοτέου ή υπηρεσίας, τις 
προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες και την ολοκλήρωση του έργου. 
  
Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.5 είναι «Β5 = 120». 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με 
το άρθρο 2.3.1. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών 
βαρύτητας του Πίνακα Β.2.1. Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον διαγωνιζόμενο και η συνολική 
βαθμολογία της, παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.2.2: 
 
 
Πίνακας Β.2.2 - Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ένωσης COM2S – WW&E  για το Τμήμα 2 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης Τεχνικής 

προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

Κ.2.1 
Κατανόηση στόχων – απαιτήσεων-
ιδιαιτεροτήτων έργου. Συμφωνία πρότασης 
με τεχνικές προδιαγραφές  

Β1=110 30% 
Τ1= B1*0.3=110*0,30=  
33 

Κ.2.2 
Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / 
τεκμηρίωση  

Β2=105 15% 
Τ2= Β2*0,15=105*0,15 
=  15,75 

Κ.2.3 
Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, 
εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα)  

Β3=115 15% 
Τ3= Β3*0,15=115*0,15 
= 17,25 

Κ.2.4 
Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και 
προτεινόμενη δομή και οργάνωση της  Β4=105 10% 

Τ4= 
Β4*0,10=105*0,10= 
10,5 

Κ.2.5. 

Στελέχωση, καταλληλότητα και εμπειρία της 
Ομάδας Έργου. Λειτουργία, ροή εργασιών 
και καταλληλότητα της κατανομής ρόλων και 
καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου.  

Β5=120 30% 
Τ5= Β5*0,03=105*0,30 
= 36 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100% Τ = 112,50 
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Η προσφορά της ένωσης «COM2S – WW&E» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή 
στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για το Τμήμα 2, σύμφωνα 
με την παρ.3.1.2 της διακήρυξης.  
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της στις 21-03-2022 κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων 
και  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 
 
(Α)  την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων: 

Τμήμα Οικονομικός φορέας Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. Τ = 108,15 

2 COM2S – WW&E Τ = 112,50 
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
οικονομικών προφορών τους, με τις ανωτέρω βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς. 

 
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 «Τα αποτελέσματα των εν 

λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση 
και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς»  

 ΚΑΙ  
 «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας». [Παρ.6 
του άρθρου 100 του ν.4412/2016] 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε 
και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 8127/22-3-2022 έγγραφό της η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι για κάθε Τμήμα της υπό ανάθεση σύμβασης της διακήρυξης με αρ. 39247/31-12-2021 

υποβλήθηκε μια προσφορά, ζήτησε τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών, πριν την έγκριση του πρακτικού με αριθμό 1 από την Οικονομική Επιτροπή.  Με το 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 8220/22-3-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων ορίστηκε ημερομηνία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 23-3-2022. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-3-2022 με αριθμό 2 πρακτικό για 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα κι έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και 
Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 

Κορινθίων» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Στην Κόρινθο, σήμερα 23-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με 
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την υπ. 65/759/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151564 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 
39247/31-12-2021  διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και 
Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση 
και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Ευδοκία Παντελέων 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης 
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων», το έγγραφο με αρ. 8220/22-03-2022 περί 
ανακοίνωσης αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές 
προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
οικονομικών φορέων: 

 

α/α Οικονομικός φορέας 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

2 COM2S – WW&E 
 
των οποίων τις προσφορές σύμφωνα με το Αρ.1 Πρακτικό της, η επιτροπή διαγωνισμού είχε εισηγηθεί την 
πρόκριση στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Στο σημείο αυτό η επιτροπή 
ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για 
κάθε Τμήμα.   
 
TMHMA 1 
Συμμετέχει η ένωση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» 
 
Η επιτροπή εξέτασε αναλυτικά το αρχείο «220131_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
MYT_signed.pdf» της οικονομικής προσφοράς της ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.3.1 της 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του υποβληθέντος αρχείου «220131_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ MYT_signed.pdf», η ένωση επισύναψε στον ηλεκτρονικό φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο όπου αποτυπώνεται η οικονομική της προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε 
μορφή αρχείου .pdf και η οποία είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ TMHMA 1), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ.2356/27-01-2022 έγγραφο του 
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας και αναρτήθηκε στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 27-01-2022. 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας για το σύνολο της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Από τον έλεγχο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς 
της ένωσης «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» για το σύνολο της υπηρεσίας και κρίνεται αποδεκτή. 
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Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ένωσης καταγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

Τμήμα 1  
Ποσό- 
τητα 

Εκτιμώμενη 
αξία (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Ενεργειακή αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Κορινθίων 

1 12.442.925,53 11.788.300,00 2.829.192,00 14.617.492,00 

 
Η προσφερόμενη έκπτωση (%) επί της αξίας του δικαιώματος προαίρεσης (αξία χωρίς ΦΠΑ) του πίνακα 9 
(Ενδεικτικός προϋπολογισμός επένδυσης) του παραρτήματος 1-μελέτης είναι: 5,2%. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης η Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 
20%) γίνεται ως εξής: 

Οι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και προκύπτουν 
από το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του σχετικού Παραρτήματος για το τμήμα 1. 
Πιο συγκεκριμένα η βαθμολογία (ΒΟΠι) της κάθε Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠι) ισούται με 
το λόγο του χαμηλότερου συνολικού προσφερόμενου κόστους για τον Δήμο (ΣΠΚmin), 
προς το Βαθμολογούμενο Προσφερόμενο Συνολικό Κόστος για τον Δήμο, που προκύπτει 
από την Οικονομική Προσφορά (ΣΠΚι), ως ακολούθως :  

 

ΒΟΠι = 100 x ΣΠΚmin / ΣΠΚι, 

 

όπου:  

α. ΣΠΚmin είναι το μικρότερο υποβληθέν προσφερόμενο συνολικό κόστος για τον Δήμο 
(προκύπτει από το άθροισμα του Συνολικού Οικονομικού Οφέλους του Αναδόχου (Α) και 
του Συνολικού κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου (Β), και  

β. ΣΠΚι είναι το βαθμολογούμενο Συνολικό Προσφερόμενο Κόστος για το Δήμο (ΣΠΚι), που 
προκύπτει αντίστοιχα από το άθροισμα του προσφερόμενου Οικονομικού Οφέλους του 
Αναδόχου (Α) και του προσφερόμενου Συνολικού Κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του 
Δήμου (Β). Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο 
συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ= 
20%. 

Προσδιορισμός πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής: Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Η συνολική βαθμολογία Α για 
κάθε διαγωνιζόμενο προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: Α = 0,20*ΒΟΠι + 0,80*Τ. Ο 
προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο διαγωνιζόμενος 
με την υψηλότερη βαθμολογία Α ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος.  

 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά της ένωσης προκύπτουν ότι:  
ΣΠΚmin = ΣΠΚι = 16.849.405,91 € 
 
H βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς της ένωσης είναι υπολογίζεται ως εξής: 
 
ΒΟΠι = 100 x ΣΠΚmin / ΣΠΚι = 100 x 16.849.405,91/16.849.405,91 = 100 x 1 =100 
 
 
Δεδομένου ότι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ένωσης είναι Τ = 108,15 σύμφωνα με το Πρακτικό 
Αρ.1 της επιτροπής, η συνολική βαθμολογία της προσφοράς της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» 
είναι:  
 
Α = 0,20*ΒΟΠι + 0,80*Τ = 0,20*100 + 0,80*108,15 = 20+86,52 = 106,52 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην οικονομική προσφορά της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E.», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.  
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Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σύμφωνα με 

τα ανωτέρω για το Τμήμα 1 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης: 
 

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 
 
 
TMHMA 2 
Συμμετέχει η ένωση «COM2S – WW&E.» 
 
Η επιτροπή εξέτασε αναλυτικά το αρχείο «Oikonomiki_signed.pdf» της οικονομικής προσφοράς της ένωσης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.3.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του υποβληθέντος αρχείου «Oikonomiki_signed.pdf», η ένωση επισύναψε 
στον ηλεκτρονικό φάκελο της οικονομικής προσφοράς το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο όπου αποτυπώνεται η 
οικονομική της προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε μορφή αρχείου .pdf και η οποία είναι σύμφωνη με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ TMHMA 2). 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας για το σύνολο της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Από τον έλεγχο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς 
της ένωσης «Oikonomiki_signed.pdf» για το σύνολο της υπηρεσίας και κρίνεται αποδεκτή. 
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ένωσης καταγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

Τμήμα 2 
Ποσό- 
τητα 

Εκτιμώμενη 
αξία (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 
Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση 
του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων 

1 240.000,00 220.000,00 52.800,00 272.800,00 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης η Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 
20%) γίνεται ως εξής: 

 
Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής 
Προσφοράς (ΣΟΠ) ως εξής:  

ΣΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100  

Όπου ΟΠmin είναι η μικρότερη ύψους Οικονομική Προσφορά που αξιολογήθηκε και ΟΠi 
η οικονομική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.   

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (ΤΒΑ) προκύπτει από τον τύπο:  

ΤΒΑi=(ΣΤΠi*0,80)+(ΣΟΠi*0,20)  

όπου ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου, ΣΤΠi η συνολική 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής 
προσφοράς. 

όπου ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο:  

ΣΤΠi = ΤΠi/ΤΠmax*100 

 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά της ένωσης προκύπτουν ότι:  
ΟΠmin = ΟΠι = 220.000,00 € 
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H βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς της ένωσης υπολογίζεται ως εξής: 
 
ΣΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100 = 220.000,00/ 220.000,00 *100= 100 x 1 =100 
 
Δεδομένου ότι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ένωσης είναι ΤΠι = 112,50 σύμφωνα με το 
Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής και ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς είναι ΣΤΠι = ΤΠi/ΤΠmax*100 = 
112,50/112,50*100 = 100, η συνολική βαθμολογία της προσφοράς της «COM2S – WW&Ε» είναι:  
 
ΤΒΑi = (ΣΤΠi*0,80)+(ΣΟΠi*0,20) = 100*0,80 + 100*0,20 = 100 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην οικονομική προσφορά της «COM2S – WW&Ε», η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.  
 
Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σύμφωνα με 

τα ανωτέρω για το Τμήμα 2 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης: 
 

1. COM2S – WW&Ε 
 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Την έγκριση του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης «[..] το αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται 
απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, 
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
ΚΑΙ  
«Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας». [Παρ.6 του άρθρου 100 του ν.4412/2016] 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών 
Προσφορών, συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  

 
Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 8543/24-3-2022 έγγραφό της η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι για κάθε Τμήμα της υπό ανάθεση σύμβασης της διακήρυξης με αρ. 39247/31-12-2021 

υποβλήθηκε μια προσφορά, ζήτησε την έκδοση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, και στην παράγραφο 3.2 της διακήρυξης διαγωνισμού για την εν θέματι 

προμήθεια και παροχή υπηρεσίας, πριν την έγκριση του πρακτικού με αριθμό 2 από την 

Οικονομική Επιτροπή.  Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 8720/29-3-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων 

κλήθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι α)ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E και β)COM2S – WW&E 

να υποβάλλουν εντός τασσόμενης προθεσμίας τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη διαγωνισμού και την κείμενη νομοθεσία. 

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 14-4-2022 με αριθμό 3 

πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας και παροχής υπηρεσίας, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και 
Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 

Κορινθίων» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Στην Κόρινθο, την 14-04-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 65/759/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τους 
προσωρινούς αναδόχους για τα Τμήματα 1 και 2 στα πλαίσια διενέργειας του υπ. αριθ. 151564 ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της υπ. αριθ. 39247/31-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Ευδοκία Παντελέων 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Με το υπ’ αριθ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των κάτωθι 
οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων ως εξής:  
 

α/α Οικονομικός φορέας Τμήμα 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E.  

Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Κορινθίων 

2 COM2S – WW&Ε Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του 
Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) 
στο Δήμο Κορινθίων 

 
Σε συνέχεια του πρακτικού αυτού, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς ανάδοχους, πρόσκληση με την 
οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτούς με αρ. πρωτ.: 8720/29-03-2022 [κοινοποίηση στις 29-03-2022], τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  
αυτής.  
Για το Τμήμα 1 ο προσωρινός ανάδοχος επιπροσθέτως προσκομίζει τα κάτωθι: 
1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο) 
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο) και  

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή των ειδών, ως περιγράφεται και στις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές, με το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή 
ισοδύναμο) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία 
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ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 08-04-2022.  
 
Στις 08-04-2022 η ένωση COM2S – WW&Ε υπέβαλε μέσω της συστήματος της επικοινωνίας του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ αίτημα με το οποίο  ζήτησε δυνάμει της παρ. 3.2 της διακήρυξης παράταση για την ολοκλήρωση της 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ προσκόμισε και τις σχετικές αιτήσεις. 
 
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα 
με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), μελών της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151564 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους  προσωρινούς ανάδοχους.  
 
Η επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα αρχεία των δικαιολογητικών κατακύρωσης στους Πίνακες 1 και 2. 
 
Πίνακας 1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. για το 
Τμήμα 1 
Όνομα αρχείου 

Φάκελος - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 

ΥΔ_ακριβή αντίγραφα_signed 

Υποφάκελος - 2.2.3.1_Ποινικά Μητρώα 

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ_ΠΜ_19217-01.02.2022 

3. ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ_ΠΜ_36624-03.02.2022 

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

5. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ΠΜ_36625-03.02.2022 

6. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΠΜ Αρ. Πρωτ. 59743-10.2.22 

7. ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

8. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

9. ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

10. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

11. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ_ΠΜ_4338-01.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΠΜ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Α.ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ Αρ.Πρωτ.20797-02.12.2021 

ΠΜ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Ε. ΚΑΚΑΡΑΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Ε.ΧΡΥΣΑΦΗΣ Αρ. Πρωτ.155917-4.11.21 

ΠΜ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗ Αρ. Πρωτ.295556-5.1.21 

ΠΜ Κ. ΜΑΥΡΙΑΚΗ Αρ.Πρωτ.442394-8.11.21 

ΠΜ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Αρ. Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Αρ.Πρωτ.442394-8.11.21 

ΠΜ Σ.ΚΑΣΔΑ-Αρ. Πρωτ. 295545-5.11.21 

Υποφάκελος - 2.2.3.2_Ενημερότητες 

ΜΥΤ Ασφαλιστική Ενημερότητα έως 27.09.2022 

ΜΥΤ Φορολογική Ενημερότητα-15.03.2022-15.05.2022 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.α_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης_signed 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 14.04.22 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.α_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης_signed 

ΦΟΡ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΝΧ)-ΜΥΤ-07.01.2022-07.03.2022 

Υποφάκελος - 2.2.3.4.β_Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΑΑΔΕ 

04.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

22.03.22 ΜΥΤ Πιστοποιητικό ενιαίο 

Στοιχεία Μητρώου _ Επιχείρησης Συνοπτική Εικόνα 28_03_22 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

11.01.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

TaxisNET Στοιχεία Μητρώου _ Επιχείρησης 03.01.2022 

ΜΥΤ Πιστοποιητικό Ειρηνοδκείο 17122021 

ΜΥΤ πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη πτώχευσης 17122021 

ΜΥΤ Πρωτ ενιαίο πιστοποιητικό 20122021 

ΜΥΤ_ΑΑΔΕ_Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης 

Υποφάκελος - 2.2.3.4_ΥΔ για λοιπές περιπτώσεις 
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ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.4_signed 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.4_signed 

Υποφάκελος - 2.2.3.5_Ονομαστικοποίηση Μετοχών 

29.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Μετοχών 

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΜΥΤΙΛ_(29.3.22)_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._Εξωχώριες_signed 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (GR) 29.03.2022 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΕΝ) 29.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

11.01.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ_ΜΥΤΙΛ_(13.1.2022)_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._Εξωχώριες_signed 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (GR) 11.01.2022 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 5% (GR) 11.01.2022 

Υποφάκελος - 2.2.3.9_ΥΔ Μη κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.9_signed 

Υποφάκελος - 2.2.4_EBEA 

08.03.22 ΕΒΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΜΥΤ_ΕΒΕΑ_13.01.2022 

ΜΥΤ_ΕΒΕΑ_14.01,2022 

Υποφάκελος - 2.2.5α_Οικ. Καταστάσεις 

01. ΜΥΤ_ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 

01. ΜΥΤ_ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 

01. ΜΥΤ_ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 

Υποφάκελος - 2.2.6α_Συμβάσεις-Βεβαιώσεις Έργων 

ΥΔ_Κατάλογος Συμβάσεων_signed 

Υποφάκελος - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ 

Υποφάκελος - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

210916_ΣΠΥ Βόλος_Πιστοποιητικό Εμπειρίας 

Υποφάκελος - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

211227_ΣΠΥ Βόλος_Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής 

Υποφάκελος _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

200203_Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών_ 

Υποφάκελος - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ 

211103_ΓΕΜΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΞ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5) 

211118_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΕΛΕΜΚΑ 

Υποφάκελος - 2.2.6β_Προσωπικό 

0. ΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

01. ΛΥΤΡΑΣ CV, ΠΤΥΧΙΟ, ΤΕΕ 

01. ΛΥΤΡΑΣ ΥΔ Αποδοχής 

01. ΛΥΤΡΑΣ ΥΔ Εμπειρίας 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

0. ΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ_signed 

01. ΛΥΤΡΑΣ ΥΔ Αποδοχής 

Υποφάκελος - 2.2.7_ISO 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ_ISO 9001 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ_ISO 14001 

Υποφάκελος - B6_Νόμιμη Εκπροσώπηση 

29.03.22 ΓΕΜΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

29.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

30.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

220401_ΜΥΤ_Υ.Δ.για νομιμοποίηση_signed 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

11.01.2022 ΓΕΜΗ  ΜΥΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

11.01.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

17.01.2022 ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (003) 

220128_ΜΥΤ_Υ.Δ.για νομιμοποίηση_signed 

Υποφάκελος - B7_ΜΕΕΠ 

210803_ΜΥΤ_ΠTΥΧΙΟ 

211104_ΜΥΤ_EΝHΜEPΟTHTΑ ΠTΥΧΙΟΥ 

Υποφάκελος - Φορολογικές ενημερότητες Κοινοπραξιών 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ- ΛΗΞΗ  - 14_05_2022 Κ.Κ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΒΡΟΥ 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

210803_ΜΥΤ_ΠTΥΧΙΟ 

211104_ΜΥΤ_EΝHΜEPΟTHTΑ ΠTΥΧΙΟΥ 

Υποφάκελος - Φορολογικές Ενημερότητες Κοινοπραξιών 

ΚΞ4 ΑΦΜ 996772074 LAST 17.12.2021 - 17.02.2022 (72887827) 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ- ΛΗΞΗ  - 10_03_2022 Ν.Χ 

Υποφάκελος - Β8_Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

220117_MYTEUSIF - SIREC_Ιδιωτικό συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας_signed 

 

Φάκελος - EUSIF SL AE 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -EUSIF - signed EB 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -EUSIF - signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.1_Ποινικά Μητρώα 

1.ΔΑ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

2.ΕΜ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

3.ΛΒ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. ΔΑ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

2. EB_Ποινικό Μητρώο_08122021-08.03.2022 

3. ΛΒ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

Υποφάκελος  - 2.2.3.2_Ενημερότητες 

i. EUSIF_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_29.03-29.05.2022 

ii. EUSIF_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_29.03.2022- 28.09.2022 

iii. EUSIF ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed EB 

iv. EUSIF ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. EUSIF ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 07.01.22-07.03.22 

ii. EUSIF AE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 07.01.22-06.07.22 

iii. EUSIF ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed EB 

iv. EUSIF ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ - signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.4.β_Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΑΑΔΕ 

i. EUSIF ΔΙΚ. ΦΕΡ. ΕΚΔΟΘ. 17.01.2022 

ii. ΓΕΝ.ΠΙΣΤ. ΓΕΜΗ_EUSIF_29.03.2022 

iii._EUSIF_ΕΙΚΟΝΑ ΤΑXISNET_30.03.2022 

iv. EUSIF Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. EUSIF ΔΙΚ. ΦΕΡ. ΕΚΔΟΘ. 17.01.2022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_11.01.2022 

iii. EUSIF AE ΕΙΚΟΝΑ TAXISNET 

iv. EUSIF Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - 2.2.3.4_ΥΔ για λοιπές περιπτώσεις 

EUSIF ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4 - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4 - signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.5_Ονομαστικοποίηση Μετοχών 

1. EUSIF_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων Προσωρ.Αναδόχου-30εργασ- signed EB 

1.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠOΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_29.03.2022 

1.2. EUSIF ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΕΜΗ 

1.3 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _29.03.2022 

1.4 ΥΔ EUSIF SL- EUSIF AKΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΤΧ - signed EB 

2. SECP_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY CAPITAL29.03.2022 

2.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ _SIREC ENERGY CAPITAL .29.03.2022 

2.3 ΥΔ SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ-signed DA 

3. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY_ 29.03.2022 

3.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_29.03.2022 

EUSIF ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ-ανάδοχος -signed EB 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -EUSIF - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. EUSIF_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων Προσωρ.Αναδόχου-30εργασ-signed EB 

1.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_11.01.2022 

1.2. EUSIF ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΕΜΗ 

1.3 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _ 11.01.2022 

1.4 ΥΔ EUSIF SL- EUSIF AKΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΤΧ - signed EB 

2. SECP_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY CAPITAL. 13.01.2022 

2.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ _SIREC ENERGY CAPITAL _13.01.2022 

2.3 ΥΔ SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ-signed DA 

3. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

3.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_11.01.2022 

EUSIF ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ-signed EB 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -EUSIF- signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.9_ΥΔ Μη κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

EUSIF ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.4_EBEA 

ΕΒΕΑ_EUSIF_ΕΚΔ.30.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF _ ΕΒΕΑ_13.01.2022 

Υποφάκελος - 2.2.5α_Οικ. Καταστάσεις 

EUSIF ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-rev2- signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-rev2 - signed eB 

Υποφάκελος - B6_Νόμιμη Εκπροσώπηση 

i.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ.ΓΕΜΗ_EUSIF_ΕΚΔ.30.03.2022 

ii.ΓΕΝ.ΠΙΣΤ. ΓΕΜΗ_EUSIF_ΕΚΔ.29.03.2022 

iii.ΑΝ.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ._EUSIF_ΕΚΔ.29.03.2022 

iv. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EUSIF 

v. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_EUSIF SL_signed EB 

vi. EUSIF ΥΔΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i.Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπισης EUSIF_14012022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_11.01.2022 

iii. ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _ 11.01.2022 

iv. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EUSIF 

v. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_EUSIF SL_signed EB 

vi. EUSIF ΥΔΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ - signed EB 

Υποφάκελος - Β8_Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

220117_MYTEUSIF - SIREC_Ιδιωτικό συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας_signed 

 

Φάκελος - SIREC ENERGY AE 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -SE- signed DA 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -SE_AD_signed 

Υποφάκελος - 2.2.3.1_Ποινικά Μητρώα 

1.ΔΑ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

2.ΕΜ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

3.ΛΒ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. ΔΑ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

2. EB_Ποινικό Μητρώο_08122021-08.03.2022 

3. ΛΒ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

Υποφάκελος - 2.2.3.2_Ενημερότητες 

i. SE_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ 29.03-29.04.2022 

ii. SE_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_29.03.2022-28.09.2022 

iii. SE ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed DA 

iv. SE ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. SE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 11.01.22-11.02.22 

ii.SE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 11.01.2022-08.07.2022 

iii. SE ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed DA 

iv. SE ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.3.4.β_Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΑΑΔΕ 

i. SIREC ENERGY_ ΔΙΚΑΣΤ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_11012022 

ii.ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠ. ΓΕΜΗ_ SIREC ENERGY_29.03.22 

iii. SIREC AE ΕΙΚΟΝΑ TAXISNET 30.03.2022 

iv. SE Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. SIREC ENERGY_ ΔΙΚΑΣΤ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_11012022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

iii. SIREC AE ΕΙΚΟΝΑ TAXISNET 

iv. SE Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - 2.2.3.4_ΥΔ για λοιπές περιπτώσεις 

SE ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

SE ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.3.5_Ονομαστικοποίηση Μετοχών 

i.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY_ 29.03 (1) 

ii. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

SE ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ - ανάδοχος-signed DA 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -SE - signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

ii. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

SE ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ signed DA 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -SE- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.3.9_ΥΔ Μη κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού 

SE ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

SE ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.4_EBEA 

ΕΒΕΑ_SE_ΕΚΔ.30.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

SIREC ENERGY_ ΕΒΕΑ_11.01.2022 

Υποφάκελος - 2.2.5α_Οικ. Καταστάσεις 

03. Sirec Energy  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

03. Sirec Energy ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

SE ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-rev1-signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

03. Sirec Energy ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υποφάκελος - 2.2.6α_Συμβάσεις-Βεβαιώσεις Έργων 

1. ΥΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ + ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-REV2 signed DA 

Υποφάκελος - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ 

Υποφάκελος - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ 

6_1ος τριμηνιαίος 01.07.19-30.09.19_επικ 

6_Αποστολή 1ου πιστοποιητικού εξοικονομησης ενέργειας_ επ 

7_2020.01.08 2ος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ 01.10.2019-31.12.2019_επ 

7_Αποστολή 2ου πιστοποιητικού εξοικονόμησης ενέργειας_επ 

8_3ος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_επ 

8_Αποστολή 3ου πιστοποιητικού_επ 

9_7ο πιστοποιητικό ενδιάμεσου λογαριασμού_επ 

9_7ος Τριμηνιαίος Ενδιάμεσος Λογαριασμός_επ 

Υποφάκελος - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

5.Zante_Πιστοπ εμπειρίας_epikiromeno 

Υποφάκελος - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

4_ΣΠΥ Ζακύνθου Πρωτ. Παραλαβής_επ 

Υποφάκελος _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

2.ZANTE EPC_epikiromeno 

Υποφάκελος - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ 

3.Sirec Energy_Ζάκυνθος_ΚΑΤ ΚΞ_επ 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. ΥΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ + ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-REV2 signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.6β_Προσωπικό 

02. ΒΕΡΓΟΣ-ΆΔΕΙΑ ΕΠ 

02. ΒΕΡΓΟΣ-Βεβαίωση Εμπειρίας Sirecled 

02. ΒΕΡΓΟΣ-ΠΤΥΧΙΟ 

4.ΛΒ-ΥΔ αποδοχής συνεργασίας προσ. αναδ._signed. 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

02. ΒΕΡΓΟΣ-ΥΔ αποδοχής συνεργασίας_signed 

Υποφάκελος - B6_Νόμιμη Εκπροσώπηση 

i.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ.ΓΕΜΗ_SE_ΕΚΔ.30.03.2022 

ii.ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠ. ΓΕΜΗ_SE_ΕΚΔ 29.03.22 

iii.ΑΝ.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ._SE_ΕΚΔ.29.03.2022 

iv. SIREC ENERGY-Καταστατικό-20.09.2021 

v. SE Πρακτικό BoD Έγκριση συμμετοχής +ορισμός εκπρ- signed DA 

vi. SE ΥΔ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπισης SE_14012022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

iii. ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_11.01.2022 

iv. SIREC ENERGY-Καταστατικό-20.09.2021 

v. SE Πρακτικό BoD Έγκριση συμμετοχής +ορισμός εκπρ- signed DA 

vi. SE ΥΔ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ- signed DA 

 

Φάκελος - ISO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

1.GLOBILED_ISO 9001_επικ. 

1.SIRECLED-ISO 9001-επικ. 

2.GLOBILED_ISO14001_επικ. 

2.SIRECLED-ISO 14001-_επικ. 

3.GLOBILED_ISO 45001_επικ. 

3.SIRECLED-ISO 45001-επικ. 

 

Φάκελος - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
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GLOBILED ΓΕΜΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 05_03_2022 

SIRECLED Αναλυτική Εκροσώπιση-29.03.2022 

Υποφάκελος - 11. ΕΟΑΝ-ΣΣΕΔ 

EUSIF SL ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ-01.07.2022επικ. 

EUSIF SL ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ-01.07.2022επικ. 

GLOBILED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ -01.07.2022_επικ 

GLOBILED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ -01.07.2022_επικ 

SE ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ-01.07.2022_επικ. 

SE ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ-01072022_επικ. 

SIRECLED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ-01.07.2022_επικ. 

SIRECLED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ-01.07.2022_επικ. 

 
Πίνακας 2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της ένωσης COM2S – WW&E για το Τμήμα 2 
Όνομα αρχείου 

Φάκελος - COM2S 

1. Ποινικά 

2α. Φορολογική Κατακύρωσης 

2β. Φορολογική Υποβολής 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4. ΥΔ Ασφαλιστικοί Φορείς 

5. ΥΔ Υποχρεώσεις 

6. Αίτηση Πιστ. Πρωτοδικείου 

7. Γενικό ΓΕΜΗ 

8. ΑΑΔΕ 

9. ΥΔ 2.2.3.4 

10. ΥΔ 2.2.3.9 

12. ΕΒΕΑ 

15. ΥΔ Γνησιότητα Εγγράφων 

Υποφάκελος - 11. Μετοχές 

ΓΕΜΗ 

Μετοχολόγιο 04.04.2022 

Μετοχολόγιο 31.01.2022 

ΥΔ Εξωχώρια 

Υποφάκελος - 13. Ισολογισμοί 

2018 

2019 

2020 

ΥΔ Κύκλος Εργασιών 

Υποφάκελος - 14. Νομιμοποιητικά 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ_1674 

3. ΤΡΟΠ1_3497 

4. ΤΡΟΠ2_3323 

5. ΤΡΟΠ3_3687 

6. ΤΡΟΠ4_1606 

7. ΤΡΟΠ5_1364 

8. ΤΡΟΠ6_533 

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ EΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORMAT AE 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. 

12. ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

13. Γενικό ΓΕΜΗ 

ΥΔ Ισχύος 

Υποφάκελος - 16. Δικαιολογητικά Τρίτων 

Υποφάκελος _Ευθυμιάδης 

1. Ποινικό Μητρώο 

2α. Φορολογική κατακύρωσης 

2β. Φορολογική υποβολής 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4. ΥΔ Φορεις - Αθέτηση Υποχρεώσεων 

5. Αίτηση για Πιστοποιητικό Δικ. Φερ. 

6. ΑΑΔΕ 

7. ΥΔ Λόγοι αποκλεισμού 

8. ΥΔ Συνεργασίας 

9. Συμφωνητικό Συνεργασίας 

10. ΥΔ Γνησιότητας 

Υποφάκελος _Μπίρης 

1. Ποινικό 

2α. Φορολογική Κατακύρωσης 

2β. Φορολογική Υποβολής 
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3. Ασφαλιστική ενημερότητα 

4. ΥΔ Φορείς-Υποχρεώσεις 

5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

6. ΑΑΔΕ 

7. ΥΔ Λόγοι Αποκλεισμού 

8. ΥΔ Συνεργασίας 

9. Συμφωνητικό Συνεργασίας 

10. ΥΔ Γνησιότητα Εγγράφων 

 

Φάκελος _WWE 

1. Ποινιό 

2α. Φορολογική Κατακύρωσης 

2β. Φορολογική Υποβολής 

3α. Ασφαλιστική Κατακύρωσης 

3β. Ασφαλιστική Υποβολής 

4. ΥΔ Ασφαλιστικοί Φορείς 

5. ΥΔ Αθέτησης Υποχρεώσεων 

6. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

7. Γενικό ΓΕΜΗ 

8. ΑΑΔΕ 

9. ΥΔ 2.2.3.4 

10. ΥΔ 2.2.3.9 

11. ΕΒΕΑ 

13. Πίνακας Έργων 

17. ΥΔ Γνησιότητα Εγγράφων 

Υποφάκελος - 12. Ισολογισμοί 

2018 

2019 

2020 

ΥΔ Κύκλος Εργασιών 

Υποφάκελος - 14. Συμβάσεις - Βεβαιώσεις Έργων 

1α. Σύμβαση Παπάγου 

1β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Παπάγου 

2α. Σύμβαση Ζάκυνθος 

2β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Ζάκυνθος 

3α. Σύμβαση Μεσσήνη 

3β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Μεσσήνη 

Υποφάκελος - 15. ISO 

9001_2015 

14001_2015 

ΥΔ ISO 

Υποφάκελος - 16. Νομιμοποιητικά 

1. Ισχύον Καταστατικό 

2. ΤΡΟΠ_465044 

3. ΤΡΟΠ_660307 

4. ΤΡΟΠ_891945 

5. ΤΡΟΠ_1114180 

6. ΤΡΟΠ_1302565 

7. ΤΡΟΠ_1844122 

8. Γενικό ΓΕΜΗ 

9. ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

ΥΔ Ισχύος 

 

Φάκελος _ Ένωση 

1. Βιογραφικά Σημειώματα 

2. Πίνακας Ομάδας Έργου 

3. Πτυχία - Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 

8. Συμφωνητικό Ένωσης 

Υποφάκελος - 4. Βεβαιώσεις Εμπειρίας ΟΕ 

Υποφάκελος - 1. Χαϊδάκης 

TEC SA ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

TEC SA Δήμος Διρφύων 

TEC SA Δήμος Καρπενησίου 

TEC SA Δήμος Κηφισιάς 

TEC SA Δήμος Κύμης 

TEC SA Κ. Μακεδονία 

TEC SA Μεγαλόπολη 1 

TEC SA Μεγαλόπολη 2 

TEC SA ΣΔΙΤ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
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ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 

ΕΥΔΑΠ 1 

ΕΥΔΑΠ 2 

ΕΥΔΑΠ 3 

ΕΥΔΑΠ 4 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 2 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 4 

Ύδρευση Νήσων 

Υποφάκελος - 2. Μπίρης 

Βεβαιώσεις 

Υποφάκελος - 3. Ευθυμιάδης 

Βεβαίωση ELPEDISON 

Βεβαίωση Fraport 

Βεβαίωση ΛΑΡΚΟ 

ΒεβαίωσηΚαράτζη 

Υποφάκελος - 4. Γιάνναρος 

ASESYNERGY 

TEC SA ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

TEC SA Δήμος Διρφύων 

TEC SA Δήμος Καρπενησίου 

TEC SA Δήμος Κύμης 

TEC SA Κ. Μακεδονία 

TEC SA Μεγαλόπολη 1 

TEC SA Μεγαλόπολη 2 

TEC SA ΣΔΙΤ 

Δήμος Κρωπίας 

Υποφάκελος - 5. ΥΔ Βιογραφικά Σημειώματα 

1. Χαιδάκης 

2. Ευθυμιάδης 

3. Μπίρης 

4. Γιάνναρος 

Υποφάκελος - 6. Προσωπικό 

ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

Ε4 

Υποφάκελος - 7. Πρακτικά Συμμετοχής 

COM2S 

WW&E 

 
Σε συνέχεια της από 31-03-2022 αίτησης της COM2S A.E. προς το Πρωτοδικείο Αθηνών για την έκδοση 
Πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας,  η ένωση COM2S – WW&E υπέβαλλε στις 28-04-2022 μέσω του 
συστήματος επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το αρ.19657/28-04-2022 Πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Αθηνών για την εταιρεία COM2S Α.Ε.  
 
Σε συνέχεια της από 06-04-2022 αίτησης του κου Απόστολου Ευθυμιάδη προς το Πρωτοδικείο Αθηνών για 
την έκδοση Πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας,  η ένωση COM2S – WW&E υπέβαλλε στις 11-05-2022 
μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το αρ.20798/11-05-2022 Πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Αθηνών για τον κο Απόστολο Ευθυμιάδη.   
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

TMHMA 1 
 
Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. είχε υποβάλλει την προσφορά της στις 01-02-2022 και 
υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 06-04-2022 ως εξής:  
 
Πίνακας 3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για το μέλος (LEADER) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  της ένωσης.  

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Ευάγγελου Μυτιληναίου του 
Γεωργίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ευάγγελου Χρυσάφη του Γεωργίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 19217/01-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Σπυρίδωνα Κασδά του Δημητρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 36624/03-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Δημήτριου Παπαδόπουλου του 
Σωτηρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ιωάννη Πετρίδης του Γεωργίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 36625/03-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Αλέξιου Πιλάβιου του Ανδρέα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 59743/10-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Εμμανουήλ Κακαρά του 
Κωνσταντίνου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Παναγιώτας Αντωνάκου του 
Λεωνίδα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Κωνσταντίνας Μαυράκη του 
Νικολάου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Ναταλίας Νικολαϊδη του Εμμανουήλ 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Αντώνιου Μπαρτζώκα του Μελά, 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 4338/01-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Βέροιας 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73617296/15-03-2021 

ΛΗΞΗ 15-05-2021 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.970737/28-03-2022 

ΛΗΞΗ 27-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.   

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.   

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 
ΝΑΙ 12291/22-03-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1770143.2588438 / 

04-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 28-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 
ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.1798791.2633345 

/29-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 2834/04-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 
   

Απαίτηση: Για κάθε έτος των 
(3) τελευταίων κλεισμένων 
Οικονομικών Χρήσεων: 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 
ΝΑΙ 

[Για Οικ. Χρήση 2018]: 
ΑΡ.1584056 /16-07-2019 
Ενεργητικό: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

 
Σύνολο ενεργητικού 
μεγαλύτερο από το 50% του 
προϋπολογισμού της 
Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 
μεγαλύτερο του 6.221.462,76 
€ 

2.343.345.000 € 
 
[Για Οικ. Χρήση 2019]: 
ΑΡ. 1993955/15-07-2020 
Ενεργητικό: 
2.439.647.000 € 
 
[Για Οικ. Χρήση 2020]: 
ΑΡ.2395476/28-06-2021 
Ενεργητικό: 
2.591.281.000 € 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(α) Συμβάσεις 

2.2.6. 
παρ.(α)    

Σύμβαση ή Συμβάσεις 
τουλάχιστον δεκαετούς 
διάρκειας, σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα, στα πλαίσια 
της/ων οποίας/ων να έχουν 
προμηθευτεί και 
εγκαταστήσει τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδες (10.000) 
τεμάχια τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων οδικού 
φωτισμού LED. Η 
τηλεδιαχείριση των 
προαναφερθέντων 10.000 
τεμαχίων αναφέρεται είτε σε 
επίπεδο φωτιστικού σώματος 
είτε σε επίπεδο κόμβου είτε 
και τα δύο. Για την 
τεκμηρίωση της απαίτησης 
αυτής, ο προσφέρων θα 
πρέπει να προσκομίσει: α) 
Σύμβαση/εις και β) 
Βεβαίωση/εις Καλής 
Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Έργου/ων από 
τον Φορέα Ανάθεσης για 
τουλάχιστον το 50% του 
παραπάνω αριθμού 
φωτιστικών (τουλάχιστον 
5.000 φωτιστικών). Αν οι 
συμβάσεις αφορούν τον 
ιδιωτικό τομέα, ο προσφέρων 
θα πρέπει να προσκομίσει 
σχετικά Τιμολόγια. 

2.2.6. 
παρ.(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

Yπεύθυνη δήλωση από 
01-04-2022 με κατάλογο 

συμβάσεων 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

α) Αρ. 8516/03-02-2020 
σύμβαση ενεργειακής 
αναβάθμισης με τον 
Δήμο Βόλου, ποσού 

17.728.701,15€ με ΦΠΑ, 
διάρκειας 12 ετών για 

18.166 τεμάχια 
τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED. 

 
β) Εγκεκριμένο με την 

αρ.1202/2021 απόφαση 
OE του Δήμου Βόλου 

πρωτόκολλο παραλαβής, 
με το οποίο πιστοποιείται 

η ολοκλήρωση 
τοποθέτησης 17.093  

(>5.000) τεμαχίων 
τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED 

(>50%).    
 
 

Δήμος Βόλου 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β) Προσωπικό 
 
Η Ομάδα έργου θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

   

 Έναν (1) Διπλωματούχο ή 
Πτυχιούχο Μηχανικό, με χρόνο 
από κτήσεως πτυχίου 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη και 
αποδεδειγμένη εμπειρία, ως 
Διευθυντής Έργου ή 
Εργοταξιάρχης για τουλάχιστον 3 
έτη 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-04-2022 με την 
Ομάδα Έργου 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Φ/Α διπλώματος [έτους 
2001] 

ΕΜΠ 
 

ΑΡ. 29810/28-11-2001 
άδεια άσκησης 
επαγγέλματος  

ΤΕΕ 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
απόδειξης σχετικής 
εμπειρίας. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-04-2022 αποδοχής 
συνεργασίας με την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – 
EUSIF SL A.E 

Νικόλαος Λύτρας 

Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 (ή 
ισοδύναμo) με πεδίο εφαρμογής 
σχετικό με το αντικείμενο της 
σύμβασης 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.α)  ΝΑΙ 
ΑΡ.44 100 970836 / 
ΛΗΞΗ 08-05-2021 

TUV NORD 

Πιστοποιητικό κατά το διαχείρισης 
ISO 14001 (ή ισοδύναμo) ή με το 
σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) με 
πεδίο εφαρμογής σχετικό με το 
αντικείμενο της σύμβασης 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.β) 
ΝΑΙ 

ΑΡ.20 104 131331677 / 
ΛΗΞΗ 22-07-2022 

TUV _AUSTRIA 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1798791.2633346/ 

29-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών. 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1798791.2633345 / 

29-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6) 

ΝΑΙ 

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 21-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς] 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

 
 
Πίνακας 4. Δικαιολογητικών κατακύρωσης για το μέλος (GROUP MEMBER) EUSIF SL A.E. της 
ένωσης.  

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Διονυσίου Αλυσανδράτου του 
Σπυρίδωνα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 152128/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ευάγγελου Μπάρδη του Ανδρέα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151990/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Λεωνίδα Αναστάσιου Βέργου του 
Νικολάου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151888/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73765123/29-03-2021 

ΛΗΞΗ 29-05-2021 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.995617/29-03-2022 

ΛΗΞΗ 28-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 

1417/17-01-2022 
 

ΑΡ.3.183/24-01-2022 
Ένορκη Βεβαίωση 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
 
 
 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801599.2637717/ 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 30-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 
ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1801599.2637717/ 
29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

(Β.1.στ.iii) 
04-04-2022 

SIREC ENERGY CAPITAL 
PARTNERS M.A.E.Δ.A.K.E.Σ 

04-04-2022 SIREC ENERGY Α.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 3651/30-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801599.2637719 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών. 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1801599.2637717 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6) 

 

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 21-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς] 

EUSIF SL A.E 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα αποδεικτικά μέσα του φορέα SIREC ENERGY A.E. στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται η ένωση δυνάμει του άρθρου 2.2.8.1 της διακήρυξης όσον αφορά την πλήρωση μέρους 
των κριτηρίων της διακήρυξης: 2.2.5 [οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια], 2.2.6.α [τεχνική ικανότητα 
- συμβάσεις] και 2.2.6.β [τεχνική ικανότητα – προσωπικό]. 
Επισημαίνεται ότι υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση της SIREC ENERGY A.E. στην οποία δηλώνεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό της ότι η εταιρεία ιδρύθηκε την 30 Μαΐου 2019. Η πρώτη διαχειριστική χρήση της είναι 
αυτή που έληξε την 31-12-2019. Ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο είναι αυτός που 
αφορά τη χρήση 30-05-2019 έως 31-12-2019. Ο δεύτερος ισολογισμός της εταιρείας αφορά τη χρήση 01-01-
2020 έως 31-12-2020. 
 
Πίνακας 5. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την SIREC ENERGY A.E. 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Διονυσίου Αλυσανδράτου του 
Σπυρίδωνα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 152128/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ευάγγελου Μπάρδη του Ανδρέα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151990/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Λεωνίδα Αναστάσιου Βέργου του 
Νικολάου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151888/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73765254/29-03-2021 

ΛΗΞΗ 29-04-2021 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.995702/29-03-2022 

ΛΗΞΗ 28-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 05-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) ΝΑΙ 05-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 

1279/13-01-2022 
 
 
 

ΑΡ.3.182/24-01-2022 
Ένορκη Βεβαίωση 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
 
 
 
 
 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801581.2637690 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 30-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 
ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. ΝΑΙ 

ΑΡ.1801581.2637690/ 
29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

είναι ονομαστικές.  (Β.1.στ.iii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 3647/30-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 
   

Απαίτηση: Για κάθε έτος των 
(3) τελευταίων κλεισμένων 
Οικονομικών Χρήσεων ή για 
το διάστημα που 
δραστηριοποιούνται οι 
φορείς, σε περίπτωση που 
είναι μικρότερο της τριετίας: 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις > 1,5 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

ΑΡ. 2091480/15-09-2020 
 
2019: 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
374.274,20€ / 
160.211,43€  = 2,33  
 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΡ. 2436351/16-09-2021 
 
2020: 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
371.985,20€ / 
214.056.97€  = 1,73  
 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Απαίτηση: Για κάθε έτος των 
(3) τελευταίων κλεισμένων 
Οικονομικών Χρήσεων ή για 
το διάστημα που 
δραστηριοποιούνται οι 
φορείς, σε περίπτωση που 
είναι μικρότερο της τριετίας: 
 
Διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις > 1 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

ΑΡ. 2091480/15-09-2020 
 
2019: 
Διαθέσιμα/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
191.476,01€ / 
160.211,43€  = 1,19 > 1 

 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΡ. 2436351/16-09-2021 
 
2020: 
Διαθέσιμα/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
214.206,35€ / 
214.056.97€  = 1,0007 > 1 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(α) Συμβάσεις 

2.2.6. 
παρ.(α)    
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Σύμβαση ή Συμβάσεις 
τουλάχιστον δεκαετούς 
διάρκειας, σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα, στα πλαίσια 
της/ων οποίας/ων να έχουν 
προμηθευτεί και 
εγκαταστήσει τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδες (10.000) 
τεμάχια τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων οδικού 
φωτισμού LED. Η 
τηλεδιαχείριση των 
προαναφερθέντων 10.000 
τεμαχίων αναφέρεται είτε σε 
επίπεδο φωτιστικού σώματος 
είτε σε επίπεδο κόμβου είτε 
και τα δύο. Για την 
τεκμηρίωση της απαίτησης 
αυτής, ο προσφέρων θα 
πρέπει να προσκομίσει: α) 
Σύμβαση/εις και β) 
Βεβαίωση/εις Καλής 
Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Έργου/ων από 
τον Φορέα Ανάθεσης για 
τουλάχιστον το 50% του 
παραπάνω αριθμού 
φωτιστικών (τουλάχιστον 
5.000 φωτιστικών).  

2.2.6. 
παρ.(α) 

NAI 

α) Αρ. 2984/08-02-2019 
σύμβαση ενεργειακής 
αναβάθμισης με τον 

Δήμο Ζακύνθου, ποσού 
14.218.402,79€ με ΦΠΑ, 

διάρκειας 12 ετών για 
19.240 τεμάχια 

τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED. 

 
β) Εγκεκριμένο με την 

αρ.88/2020 απόφαση ΔΣ 
του Δήμου Ζακύνθου 

πρωτόκολλο παραλαβής, 
με το οποίο πιστοποιείται 

η ολοκλήρωση 
τοποθέτησης 13.478 

(>5.000) τεμαχίων 
τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED 

(>50%).    
 
 

Δήμος Ζακύνθου 

Κατά την τελευταία τριετία 
προ της ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς, να 
έχουν εκτελέσει τμήμα 
Σύμβασης ή Συμβάσεων 
τύπου ΣΕΑ, τουλάχιστον 
δεκαετούς διάρκειας, 
συνολικής συμβατικής αξίας 
τουλάχιστον πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) 
ευρώ (με ΦΠΑ). Για την 
τεκμηρίωση της απαίτησης 
αυτής, ο προσφέρων θα 
πρέπει να προσκομίσει: α) 
Σύμβαση/εις και β) 
τουλάχιστον τέσσερις (4) 
λογαριασμούς εξοικονόμησης 
ενέργειας που έχουν 
υποβληθεί και επαληθευτεί. 

 

NAI 

α) Αρ. 2984/08-02-2019 
σύμβαση ενεργειακής 
αναβάθμισης με τον 

Δήμο Ζακύνθου, ποσού 
14.218.402,79€ (> 

5.000.000€) με ΦΠΑ, 
διάρκειας 12 ετών. 

 
β)  

1.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (3ου 
τριμήνου 2019) και αρ. 
338/18-10-2019 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο  
 
2.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (4ου 
τριμήνου 2019) και αρ. 
404/17-01-2020 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο 
 
3.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (1ου 
τριμήνου 2020) και αρ. 
434/24-04-2020 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο 
 
4.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (1ου 

 
 
 
 
 
 
 
Δήμος Ζακύνθου 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

τριμήνου 2021) και αρ. 
527/20-04-2021 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β) Προσωπικό 
 
Η Ομάδα έργου θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

   

 Ένα (1) Διπλωματούχο ή 
Πτυχιούχο Μηχανικό με 
χρόνο κτήσης πτυχίου 
τουλάχιστον 10 έτη, ο 
οποίος να διαθέτει 
αποδεδειγμένη σχετική 
εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) 
ετών σε μελέτη και 
εφαρμογή οδοφωτισμού 
με χρήση φωτιστικών 
σωμάτων οδικού 
φωτισμού LED. 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Φ/Α διπλώματος [έτους 
2003] 

ΕΜΠ 
 

ΑΡ. 11194/19-06-2003 
άδεια άσκησης 
επαγγέλματος  

ΤΕΕ 

Βεβαίωση από 26-01-
2022 περί απόδειξης 
σχετικής εμπειρίας. 

SIREC ΕΛΛΑΣ MON A.E. 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
04-04-2022 αποδοχής 
συνεργασίας με την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – 
EUSIF SL A.E 

Λεωνίδας Αναστάσιος 
Βέργος 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801581.2637692 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών. 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1801581.2637690/ 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή, έλεγξε τα κάτωθι πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2 (Α) της 
διακήρυξης:  
1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο) 
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο) και  

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή των ειδών, ως περιγράφεται και στις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές, με το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή 
ισοδύναμο) 

 
 
Πίνακας 6. Πιστοποιητικά ISO 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των 
ειδών, ως περιγράφεται και στις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, 
με το σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο) 

2.2.9.2.   
παρ. A 

ΝΑΙ 

ΑΡ. 1710GR133Q/02-07-
2019 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-07-2022 
για την Globiled M. ΕΠΕ 

RiG Cert 

ΑΡ. 041 13 0187/23-01-
2020 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 13-11-2022 
για την SIRECLED HELLAS 

A.E. 

TUV _HELLAS 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των 
ειδών, ως περιγράφεται και στις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, 
με το σύστημα Περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο) 

2.2.9.2.   
παρ. A 

ΝΑΙ 

ΑΡ. 1710GR133E/02-07-
2019 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-07-2022 
για την Globiled M. ΕΠΕ 

RiG Cert 

ΑΡ. 042 18 0017/24-03-
2021 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-03-2024 
για την SIRECLED HELLAS 

A.E. 

TUV _HELLAS 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή των ειδών, ως 
περιγράφεται και στις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές, με το 
σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 
45001:2018 ή ισοδύναμο) 

2.2.9.2.   
παρ. A 

ΝΑΙ 

ΑΡ. 1710GR133OHS/02-
07-2019 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-07-2022 
για την Globiled M. ΕΠΕ 

RiG Cert 

ΑΡ. 047 19 0010/01-03-
2021 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 24-04-2024 
για την SIRECLED HELLAS 

A.E. 

TUV _HELLAS 

 
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 9956/07-04-2022 αριθμό 
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε 
ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 

1.  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή 
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 

 
Τμήμα 2 

 
Η ένωση COM2S – WW&E είχε υποβάλλει την προσφορά της στις 02-02-2022 και υπέβαλε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 08-04-2022 ως εξής:  
 
Πίνακας 7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για το μέλος (LEADER) COM2S Α.Ε. της ένωσης.  

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Ιωάννη Παπαστυλιανού του 
Δημητρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 33927/01-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Χάρη Σκουλαρίκη του Φώτιου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 54543/08-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Σοφίας Παπαστυλιανού του 
Δημητρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 34549/02-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73787014/31-03-2022 

ΛΗΞΗ 31-05-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.3092344/18-11-2021 

ΛΗΞΗ 17-05-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

- 

Αίτηση προς Πρωτοδικείο 
Αθηνών με αρ. 19657/31-

03-2022 
 

Υποβλήθηκε το 
πιστοποιητικό με αρ. 

19657/28-04-2022 

COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και παρ. 
(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 

1804311.2641932/31-03-
2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 31-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και  
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1804311.2641932/31-
03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 
31-01-2022 
04-04-2022 

COM2S Α.Ε. 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία από «μη 
συνεργάσιμα κράτη στον 
φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του 
ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη 
που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται 
στον κατάλογο της απόφασης της 
παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση α της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005 και δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 
εδαφ. α & β του άρθρου 4 του 
Ν.3310/2005 όπως ισχύει. 

2.2.1.δ και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ ΑΡ. 3720/31-03-2022 

 
Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 
 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
Απαίτηση: κατά τα τελευταία τρία 
(3) έτη (2018, 2019, 2020) μέσος 
γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή 
μεγαλύτερος του 100% του 
προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
ήτοι 240.000,00€. 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

   

Ισολογισμοί Οικονομικών 
Χρήσεων 2018,2019,2020 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

ΝΑΙ 

[Για Οικ. Χρήση 2018]: 
1677976/11-09-2019 
 
[Για Οικ. Χρήση 2019]: 
2006209/13-07-2020 
 
[Για Οικ. Χρήση 2020]: 
2402835/09-07-2021 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση ως προς το 
μέσο γενικό κύκλο εργασιών 
για τις τελευταίες 
Οικονομικές Χρήσεις (2018, 
2019, 2020) 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

01-04-2022 
 

Μέσος γενικός κύκλος 
εργασιών: 

2018: 389.918,40 € 
2019: 315.722,91 € 
2020: 326.999,47 € 
 
Μ/Ο: 344.23,59 € 

COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης  

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1804311.2641934   

/ 31-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1804311.2641932 

/31-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6) 

NAI 

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 20-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς] 

COM2S Α.Ε. 

 
 
Πίνακας 8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για το μέλος (GROUP MEMBER) WW&E Ι.Κ.Ε της ένωσης. 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Θεόδωρου ΧαΪδάκη του Σταύρου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 34804/31-01-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73608772/14-03-2022 

ΛΗΞΗ 14-04-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.929588/22-03-2022 

ΛΗΞΗ 29-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ AΡ. 15764/23-03-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και παρ. 
(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1792716.2623978 
/18-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΑΑΔΕ 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ ΑΡ. 3747/01-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
Απαίτηση: κατά τα τελευταία τρία 
(3) έτη (2018, 2019, 2020) μέσος 
γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή 
μεγαλύτερος του 100% του 
προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
ήτοι 240.000,00€. 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

   

Ισολογισμοί Οικονομικών 
Χρήσεων 2018,2019,2020 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

ΝΑΙ 

[Για Οικ. Χρήση 2018]: 
1689148/12-09-2019 
 
[Για Οικ. Χρήση 2019]: 
2087995/15-09-2020 
 
 
[Για Οικ. Χρήση 2020]: 
2434395/14-09-2020 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 
 

ΓΕΜΗ: Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών 

Υπεύθυνη δήλωση ως προς το 
μέσο γενικό κύκλο εργασιών 
για τις τελευταίες 
Οικονομικές Χρήσεις (2018, 
2019, 2020) 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

01-04-2022 
 

Μέσος γενικός κύκλος 
εργασιών: 

2018: 279.968,00 € 
2019: 401.790,00 € 
2020: 267.917,91 € 
 
Μ/Ο: 316.558,63 € 

WW&E ΙΚΕ 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(a)  
 
Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 
υπηρεσιών τα τελευταία πέντε (5) 
χρόνια για την υποστήριξη σε έργα 
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης 
με εκχώρηση ανταποδοτικών τελών 
ΟΤΑ ή άλλο φορέα 

2.2.6.(α) και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Σύμβαση αρ. 28643/03-
12-2019 ποσού 230.000€ 
προ ΦΠΑ 
Πιστοποιητικό εμπειρίας 
με αρ. 17243/28-09-2021 

Δήμος Παπάγου Χολαργού 

Σύμβαση με αρ.5499/06-
03-2019, ποσού 
230.000€ προ ΦΠΑ 
Πιστοποιητικό εμπειρίας 
με αρ. 23274/17-11-2020 

Δήμος Ζακύνθου 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Σύμβαση με αρ.3135/26-
02-2019, ποσού 
228.000€ 
Πιστοποιητικό εμπειρίας 
με αρ. 21653/03-11-2020 

Δήμος Μεσσήνης 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β)  
 
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4)    

 Έναν πτυχιούχο σχολής Θετικών 
Επιστημών ή Πολυτεχνικής, με 
τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στην 
παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, ως Υπεύθυνο και 
Συντονιστή Ομάδας Έργου 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Πίνακας περί σύνθεσης 
Ομάδας Έργου 

Ένωση: COM2S - WWE 

Φ/Α διπλώματος [έτους 
1990]  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος με αρ. 

3246/03-10-1990 
ΤΕΕ 

Βεβαιώσεις εμπειρίας σε 
έργα παροχής 

συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 

Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 
Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρος Χαϊδάκης 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-4-2022 αποδοχής 
όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα-2 

Θεόδωρος Χαϊδάκης 

• Έναν οικονομολόγο ΠΕ, με 10ετή 
τουλάχιστον εμπειρία. 

 

ΝΑΙ 

Φ/Α πτυχίου [έτους 
1997] 

ΕΚΠΑ 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος με αρ. 

9998047923/03-10-1990 

Οικονομικό Επιμελητήριο 
Αθηνών 

Βεβαιώσεις εμπειρίας 
Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 
Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννης Γιάνναρος 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-04-2022 αποδοχής 

όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα- 2 

Ιωάννης Γιάνναρος 

Έντυπο Ε4. Πίνακας 
προσωπικού 

Υποβληθείς πίνακας στην 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης  

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ.1792716.2623979/ 

22-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1792716.2623978 

/18-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6)  

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 17-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 

WW&E ΙΚΕ 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

προσφοράς] 

 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα αποδεικτικά μέσα του κου Απόστολου Ευθυμιάδη στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται η ένωση δυνάμει του άρθρου 2.2.8.1 της διακήρυξης όσον αφορά την πλήρωση μέρους 
του κριτηρίου της διακήρυξης: 2.2.6.β [τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – προσωπικό]. 
 
Πίνακας 9. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον κο Απόστολο Ευθυμιάδη 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Απόστολου Ευθυμιάδη του Ιωάννη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 179734/08-04-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73839049/06-04-2022 

ΛΗΞΗ 06-04-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.222209/27-01-2022 

ΛΗΞΗ 26-07-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 07-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 01-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

- 

Αίτηση αρ.20798/06-04-
2022 προς το 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
 

Υποβλήθηκε το 
πιστοποιητικό με 

αρ.20798//11-05-20222 

Απόστολος Ευθυμιάδης   

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 06-04-2022 ΑΑΔΕ 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος 

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
ΝΑΙ 07-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 07-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β)  
 
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4)    

 

 Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 
με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών 
και εγγεγραμμένο στο μητρώο 
ενεργειακών επιθεωρητών στην 
κατηγορία Γ’ τάξης. 

 

 

 

Φ/Α πτυχίου [έτους 
1978] 

ΕΜΠ 
 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών [1980] 

Πανεπιστήμιο Purdue 
(ΗΠΑ) 
 

Διδακτορικός τίτλος 
[1984] 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Μασσαχουσέτης 
(ΜΙΤ/ΗΠΑ) 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Βεβαίωση από ΕΜΠ  

Βεβαιώσεις εμπειρίας Ιδιωτικοί Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Απόστολος Ευθυμιάδης 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
07-04-2022 αποδοχής 

όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα- 2 

Απόστολος Ευθυμιάδης 

Εγγραφή στο Μητρώο 
Ενεργειακών 

Επιθεωρητών στην 
κατηγορία Γ’ τάξης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα αποδεικτικά μέσα του κου Αθανάσιου Μπίρη στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται η ένωση δυνάμει του άρθρου 2.2.8.1 της διακήρυξης όσον αφορά την πλήρωση μέρους του 
κριτηρίου ης διακήρυξης: 2.2.6.β [τεχνική ικανότητα  και επαγγελματική– προσωπικό]. 
 
Πίνακας 10. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον κο Αθανάσιο Μπίρη 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Αθανάσιου Μπίρη του Παναγιώτη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 3495/25-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Καλαμάτας 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73472854/24-02-2022 

ΛΗΞΗ 24-04-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.216566/26-01-2022 

ΛΗΞΗ 25-07-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ AΡ. 11854/12-03-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 31-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β)  
 
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4)    

 Έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, 
με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών 
και εγγεγραμμένο στο μητρώο 
ενεργειακών ελεγκτών φυσικών 
προσώπων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως 
ενεργειακός ελεγκτής κατηγορίας 
Γ’ τάξης. 

 

 

 

Φ/Α πτυχίου [έτους 
1995] 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 
 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος με 
αρ.27568/1997  

ΤΕΕ  

Βεβαιώσεις εμπειρίας 
Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 
Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Αθανάσιος Μπίρης 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
31-03-2022 αποδοχής 

όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Αθανάσιος Μπίρης 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Τμήμα- 2 

Εγγραφή στο Μητρώο 
Ενεργειακών 

Επιθεωρητών στην 
κατηγορία Γ’ τάξης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή 
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 
Μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 11-05-2022, η επιτροπή διαγωνισμού 
έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 
 
(Α) Την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» ως αναδόχου της 

υπηρεσίας με  τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων» σύμφωνα με τον Πίνακα 11.  

 
Πίνακας 11. Πίνακας κατακύρωσης για την ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

Τμήμα 1  
Ποσό- 
τητα 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Ενεργειακή αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Κορινθίων 

1 11.788.300,00 2.829.192,00 14.617.492,00 

 
(Β)  Την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών «COM2S – WW&E» ως αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή 

Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και 
Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» 
σύμφωνα με τον Πίνακα 12. 

 
Πίνακας 12 – Πίνακας κατακύρωσης για την ένωση COM2S – WW&E 

Τμήμα 2 
Ποσό- 
τητα 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 
Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση 
του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων 

1 220.000,00 52.800,00 272.800,00 

 
(Γ) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού  
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 
καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

  

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η σημερινή απόφαση έγκρισης 

των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού είναι συνέχεια των προηγούμενων 

αποφάσεων για το θέμα αυτό, που έχουν ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική 

Επιτροπή, και τον διεθνή διαγωνισμό που έγινε, και θα ακολουθήσει η υποβολή των στοιχείων του 

διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την έγκρισή τους.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να αποφασίσουν σήμερα θετικά για να προχωρήσει το έργο, διότι είναι ένα 

έργο, το οποίο θα βελτιώσει την ποιότητα του φωτισμού μέσα σε ένα χρόνο, για τα φωτιστικά των 

κοινόχρηστων χώρων, όπου η ποιότητα θα είναι εξαιρετική με φωτισμό led και θα είναι και η 
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κατανάλωση της ενέργειας σημαντικά χαμηλότερη από ότι σήμερα.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως 

οι εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στην ένωση, όπως είναι η εταιρεία Μυτιληναίος, η οποία είναι 

γνωστή για το μέγεθος της και την αξιοπιστία της στην αγορά, συνασπίστηκαν για να δώσουν στο 

Δήμο, στις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν τώρα, με την εξειδίκευση που κάθε μία έχει και την 

εμπειρία τους, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι προδιαγραφές που είχε βάλει ο 

Δήμος Κορινθίων ήταν εξαιρετικά υψηλές και η διασφάλιση του Δήμου για το όφελος, το οποίο 

πρέπει να έχει, ήτανε υψηλή.  Ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των ως άνω αναφερόμενων 

πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, 

β)την ανάδειξη αναδόχων του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και παροχή υπηρεσίας ως 

εξής: 1)της ένωσης εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» ως αναδόχου της 

υπηρεσίας με  τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων» και την 

κατακύρωση σε αυτήν της σχετικής δημόσιας σύμβασης με ποσό προσφοράς 11.788.300,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. και στα 14.617.492,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και 2)της ένωσης εταιρειών 

«COM2S – WW&E» ως αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 

Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του 

Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» και την 

κατακύρωση σε αυτήν της σχετικής δημόσιας σύμβασης με ποσό προσφοράς 220.000,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. και στα 272.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρονται στο από 10-4-2022 πρακτικό με αριθμό 3 της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών διαγωνισμού. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει μεταξύ άλλων, πως όλη αυτή η διαδικασία, που 

σήμερα εισάγεται για έγκριση, έχει προέλθει από μια διακήρυξη, που με τους όρους της απέκλειε 

τον υγιή ανταγωνισμό, και πως έφτασαν να υπάρχει μόνο μία εταιρεία, που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό και η όποια έδωσε μία έκπτωση 5,3 περίπου τοις εκατό.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, 

πως ο Δήμαρχος είχε δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αν υπάρξει μόνο μια συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, δεν θα προχωρήσει στην ανακήρυξη αναδόχου και στη συμβασιοποίηση.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι λίαν αρνητικό για τα συμφέροντα του 

Δήμου και των δημοτών, κυρίως γιατί αυτοί θα κληθούν να καταβάλουν τα αντίστοιχα 

ανταποδοτικά τέλη.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η τιμή αναφοράς του διαγωνισμού είναι 

προσωρινή και προβλέπεται αναπροσαρμογή της κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όταν θα 

υπάρχουν αναπροσαρμογές της ηλεκτρικής ενέργειας, πως με τα σημερινά δεδομένα με τις παλιές 

τιμές, θα μιλήσουν για αύξηση περίπου 35%, αν δουν όμως τις τιμές σήμερα της ηλεκτρικής 

ενέργειας, η αύξηση αυτή μπορεί να φτάσει και το 150%, και πως αν δουν αυτές τις επιβαρύνσεις 

που έχει η ηλεκτρική ενέργεια τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, αυτό είναι δυσβάσταχτο για 

τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους Κορινθίους σε μία εποχή που πλήττονται τα νοικοκυριά, που ήδη 

είναι σε πολύ δεινή θέση.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ουσιαστικά, με τη σημερινή απόφαση για 

το θέμα αυτό, παίρνουν χρήματα από τους δημότες και τα δίνουν στον έναν μοναδικό 
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συμμετέχοντα που εμφανίστηκε στο διαγωνισμό.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπενθυμίζει ότι η 

δική του η πρόταση, που ήταν αξιόπιστη, είναι ότι ο Δήμος Κορινθίων, ένας πανίσχυρος 

οικονομικά Δήμος που έχει τα λεφτά και μάλιστα έχει χρήματα και στους κωδικούς των 

ανταποδοτικών, που του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει διεθνή διαγωνισμό, με αυστηρές 

προδιαγραφές, προμήθειας και τοποθέτησης, για να μην υπάρχει και το επιχείρημα ότι δεν έχει ο 

Δήμος τη δυνατότητα με τους εργαζόμενους που έχει, καθώς υπάρχει στον  Ν. 4412 αυτή η 

δυνατότητα της προμήθειας και της τοποθέτησης, καθώς και δυνατότητα της πολυχρόνιας 

εγγύησης των λαμπτήρων που θα προμηθευτεί ο Δήμος από τον προμηθευτή.  Αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως είναι απαράδεκτο η δημοτική αρχή να δεσμεύσει τις επόμενες τρεις δημοτικές αρχές 

με κάτι που αποφασίζει σήμερα και που πιστεύει πως αν αναλυθεί στον κόσμο κανείς δεν θα είναι 

υπέρ.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι αρνητικός σε αυτήν την επιλογή της δημοτικής αρχής 

και με επιχειρήματα, και πως καλεί τον Δήμαρχο οποιαδήποτε στιγμή να γίνει και δημόσιος 

διάλογος, διότι αυτό που πρέπει όλοι να διασφαλίσουν είναι τα συμφέροντα των δημοτών, γιατί 

αυτά θα πληγούν, καθώς θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη πιο βαθιά σε αυτήν τη 

δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

  Ο Πρόεδρος, απαντώντας στον κ. Πνευματικό, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως με την σύμβαση 

αυτή διασφαλίζουν τα συμφέροντα των δημοτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως τώρα που οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο διπλασιασμό του κόστους 

της ενέργειας στα σπίτια τους, το κόστος διπλασιάζεται και για το δήμο, όχι μόνο για τους πολίτες.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η δημοτική αρχή θα κάνει μία σύμβαση με την οποία είναι 

εξοικονομούν περίπου το 70% του κόστους της ενέργειας και αν δεν είναι αυτό υπεύθυνη από τη 

μεριά της δημοτικής αρχής πολιτική, αν δεν είναι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του Πολίτη, τότε τι 

είναι;  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εκείνο που απαντά είναι ότι δεν έχουν μία εταιρεία, αλλά 

έχουν ένωση δύο εταιρειών και μετέχει και τρίτη και δίνουν μία έκπτωση 5,3%, γιατί οι εγγυημένες 

διασφαλίσεις που έχει ζητήσει ο Δήμος Κορινθίων είναι τέτοιες που πραγματικά εξασφαλίζουν και 

μία άλλη εξοικονόμηση σημαντική στο κόστος της ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως είχε διατυπώσει πράγματι την ευχή να έχουν περισσότερες της μίας 

προσφορές, με την προϋπόθεση φυσικά ότι η έκπτωση που θα δώσουν δεν θα είναι μικρότερη 

από το 20% κι εδώ επισημαίνει ότι η έκπτωση, η μείωση δηλαδή του κόστους, διότι ο ίδιος δεν είπε 

για έκπτωση, μίλησε για μείωση κόστους και είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως εδώ έχουν μείωση του κόστους 70% με τις τιμές που ήταν στον 

προϋπολογισμό, πόσο μάλλον με τις σημερινές τιμές που είναι πολύ περισσότερο.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως τώρα η βάση των των λογαριασμών, που ήταν ήταν 0,15 ευρώ την 

κιλοβατώρα, και τώρα έχει φτάσει το 0,29.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η έκπτωση που δίνεται 

είναι σημαντική και θα πρέπει να προστεθεί στις άλλες εγγυημένες αποδόσεις, που δίνει στο Δήμο 

η εταιρία που θα αναλάβει την διαχείριση του έργου.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν παίρνουν 

χρήματα από τα νοικοκυριά, δεν αυξάνουν τα δημοτικά τέλη, εξυπηρετούν τους πολίτες, κρατούν 

σταθερά τα δημοτικά τέλη και αν μπορέσουν να τα μειώσουν ακόμη περισσότερο.  Αναφέρει, 
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μεταξύ άλλων, πως η εναλλακτική πρόταση του κ. Πνευματικού για προμήθεια και τοποθέτηση 

ξέρουν τι προβλήματα έχει, και όταν το συζητήσαν στο δημοτικό συμβούλιο γι΄ αυτό απορρίφθηκε, 

διότι με τις διαδικασίες των διαγωνισμών, είναι υποχρεωμένοι στην προμήθεια και την τοποθέτηση 

να αγοράσουν τα φτηνότερα υλικά,   τα οποία συνήθως είναι προβληματικά, καθώς έχουν τη 

φθηνότερη τιμή και επειδή είναι προβληματικά αναγκάζεται ο Δήμος να αντικαθιστά τις λάμπες 

μετά από μία εβδομάδα από την τοποθέτησή τους.  Ενώ τώρα ο ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να 

αγοράσει καλύτερες ποιότητες, πιο ακριβά βέβαια, το οποίο θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, θα έχει καλύτερη απόδοση και βεβαίως θα έχει μεγαλύτερο όφελος και για το Δήμο, 

αλλά και για τον ανάδοχο, ο οποίος θα πάρει ένα μέρος από την εξοικονόμηση ενέργειας.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως σύμφωνα με όλα αυτά, θεωρεί ότι το να εγκρίνουν σήμερα την 

σύμβαση, να προχωρήσει το έργο και να έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τη σύμβαση, είναι η 

καλύτερη υπηρεσία που μπορεί ο Δήμος να προσφέρει στους πολίτες.  

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τον Νοέμβρη του 2020 

ψήφισε θετικά στην πρώτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σκοπιμότητας και 

βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης φωτισμού κοινόχρηστων χώρων μέσω της σύμβασης 

ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί περιγραφόταν από την εταιρεία αλλαγή στις λάμπες σε 22.000 

φωτιστικά σώματα, 68% εξοικονόμηση ενέργειας, 920.000,00€ εξοικονόμηση ετήσιου κόστους, 

σύμφωνα με τη μελέτη, σε 72 ώρες αντικατάσταση και λοιπά, και ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί 

τίποτε άλλο πλην του ρεύματος που θα πλήρωνε στη ΔΕΗ.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είπε ναι 

στην πρώτη απόφαση και πως θα αξιολογούσε τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως το Δεκέμβρη του 2020 που εισήχθη για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή 

το θέμα της πολυετούς δέσμευσης πιστώσεων και καθορισμό όρων διαγωνισμού με βάση την 

εισήγηση της μελετητικής εταιρείας, ο Δήμαρχος το απέσυρε, διότι αντέδρασαν οι υπηρεσίες του 

Δήμου κι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι ότι η τα στοιχεία που έστειλε η εταιρεία δεν ήταν σωστά.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τον Μάιο του 2021, που λήφθηκε η βασική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ο Δήμαρχος είχε πει πως δεν θα υπογράψει σύμβαση αν υπάρξει ένας μόνο 

συμμετέχοντας, πως θα πρέπει να είναι περισσότεροι του ενός, και πως θα πρέπει να έχει ο Δήμος 

τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση του κόστους για να έχει συμφέρον ο Δήμος.  Αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως τον Σεπτέμβρη του 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση για πολυετή 

δέσμευση πιστώσεων, τον Οκτώβρη του 2021 με απόφαση τροποποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο 

της μελέτης, χωρίς εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, όπου προβλέπεται, ή της οικονομικής 

υπηρεσίας, όπου προβλέπεται.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τον Δεκέμβριο του 2021 λήφθηκε η 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού, με εισήγηση 

της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όπου υπήρξε μεγάλος διάλογος για την τιμή του συντελεστή 

ρευστότητας, και έγιναν τροποποιήσεις σε κάποιους όρους και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά με 

εισήγηση του Προέδρου, προκειμένου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου, να μη βγει άγονος 

ο διαγωνισμός και να περιοριστούν οι πιθανές προσφυγές.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως κατά 

την άποψή του πως πρόκειται για ένα θέμα σκάνδαλο, που όμοιό του δεν έχει υπάρξει στην 
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ιστορία του Δήμου Κορινθίων, που θα βαραίνει τη δημοτική αρχή.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, 

αποδεικνύεται πως ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός, με τους περιοριστικούς όρους που έβαλε ο 

Δήμαρχος.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τον Απρίλιο του 2022 εισήχθη στην πρόσκληση της 

Οικονομικής Επιτροπής το θέμα έγκρισης των πρακτικών, αλλά ο Πρόεδρος το απέσυρε, γιατί δεν 

είχε ολοκληρωθεί το πρακτικό, και ρωτά γιατί τέτοια βιασύνη.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ένας 

από τους συμμετέχοντες εταιρεία δεν έφερε το δικαιολογητικό, που έλειπε, εντός προθεσμίας, πως 

φέρνει εκπρόθεσμα το δικαιολογητικό και το κάνουν δεκτό, ενώ είναι εκπρόθεσμη η προσκόμισή 

του και θα έπρεπε να αποκλειστεί.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως κατά την άποψή του ο 

διαγωνισμός με μία μόνο συμμετοχή είναι άγονος και θα πρέπει να επαναδημοπρατηθεί με νέους 

όρους.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος και οι δημότες θα βγουν ζημιωμένοι από τη 

σύμβαση αυτή, και περιγράφει κάποιες υποχρεώσεις του αναδόχου και του του Δήμου βάσει της εν 

λόγω σύμβασης.  

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση που ακολουθεί 

ο Δήμος Κορινθίων είναι τυποποιημένα και είναι ίδια σε όλους τους Δήμου της Ελλάδας που έχουν 

κάνει τέτοιες συμβάσεις, πως πρόκειται για μία συγκεκριμένη σύμβαση, που έχει εγκρίνει κατ΄ 

επανάληψη το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία δεν περιλαμβάνει τα υπόγεια δίκτυα και το ποιος θα 

κάνει τη συντήρηση, γιατί αν τα περιλάμβανε αυτά θα ήταν διαφορετικό το περιεχόμενο.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως ακολούθησαν το περιεχόμενο, που ακολουθούν όλοι οι Δήμοι στη χώρα. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ουσιαστικά αν εγκρίνουν 

σήμερα αυτό το αποτέλεσμα, τότε χαρίζουν χρήματα των δημοτών στην εταιρεία.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως έχει πληροφορίες πως από τα μέλη της κοινοπραξίας, ο όμιλος Μυτιληναίου 

είναι μόνο κατ΄ όνομα και πως δεν θα συμμετέχει.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως καταψηφίζει το 

θέμα, διότι πιστεύει πως θα επιβαρυνθούν με πολλά χρήματα. 

  Ο Πρόεδρος, απαντώντας στον κ. Σταυρέλη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καθόλου δεν θα 

επιβαρυνθούν, αλλά θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα για τους δημότες του Δήμου Κορινθίων, 

πως είναι μία συμφέρουσα σύμβαση, η οποία θα εξοικονομήσει πολύ περισσότερα από 200.000 

ευρώ το χρόνο.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως οι εταιρείες που συμμετέχουν, είναι εταιρείες πολύ 

ισχυρές, πολύ σοβαρές, με εμπειρία και εξειδίκευση και, με τις δύσκολες συνθήκες που σήμερα 

επικρατούν και με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, οι 

εταιρείες του μεγέθους και της σοβαρότητας και του κύρους των συμμετεχόντων στον εν λόγω 

διαγωνισμό, θα εξασφαλίσουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και το σεβασμό των όρων της 

σύμβασης, σε αντίθεση με μικρότερες εταιρείες, που θα μπορούσαν να έρθουν και να υποσχεθούν 

χωρίς να αποδώσουν τίποτα, κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις, και να περιμένει ο Δήμος με τα χρόνια 

να υλοποιηθεί το έργο.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όταν έχεις ένα σοβαρό σχήμα εταιρειών, το 

οποίο σου εγγυάται ότι θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα υλικά, να σεβαστεί τους όρους της 

σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα και σε ένα χρόνο να σου έχει δώσει το έργο τελειωμένο και να 

ωφεληθεί ο Δήμος την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, σε τέτοιες εποχές που ξέρουν πόσο 

σημαντικό είναι να εξοικονομήσουν την ενέργεια.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως φυσικά ο Δήμος 
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θα πληρώνει την τιμή της μονάδας σε τρέχουσες τιμές, δεν είναι δυνατόν να την πληρώσει σε 

διαφορετικές.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η σύμβαση που κάνουν και θα εγκρίνει το ελεγκτικό 

συνέδριο, είναι μία πρότυπη σύμβαση, που έχει ήδη εγκριθεί σε άλλους δήμους, αφορά τα ίδια 

αντικείμενα και με τον ίδιο τρόπο διατυπώνεται, γιατί αν δεν είναι σωστή η σύμβαση δεν θα 

εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τηρήθηκε επακριβώς στην 

διακήρυξη αλλά και στην σημερινή έγκριση του πρακτικού, αυτό που προτείνει η υπηρεσία, πως 

δεν αλλάχθηκε αυθαίρετα κάτι και πως ό,τι προτείνει η υπηρεσία και η επιτροπή αξιολόγησης αυτό 

και φέρνουν σήμερα και εισηγείται να εγκριθεί.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τα περί σκανδάλου 

δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και δεν εδράζονται πουθενά και ούτε, προφανώς, είναι 

φωτογραφικός ο διαγωνισμός, θα μπορούσαν κάλλιστα να συμμετέχουν πολλοί περισσότεροι.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν υπάρχει καμία βιασύνη, πέρα από το γεγονός της «βιασύνης» 

για τη μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί είναι δυσβάσταχτη η αύξηση, 

καθώς πρόκειται για διπλασιασμό της τιμής μονάδας, και τα έξοδα αυτά τα πληρώνει ο Δήμος, από 

τους πόρους του, συνεπώς πρέπει αυτά τα κόστη, τα οποία είναι δυσβάσταχτα και για το Δήμο και 

τα τους δημότες, να τα περιορίσουν το συντομότερο δυνατό και γι΄ αυτό και είπε στην υπηρεσία να 

φέρει γρήγορα τα χαρτιά και να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσα το νόμο και στις προθεσμίες.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όσον αφορά στο ένα δικαιολογητικό το τυπικό για το ποινικό μητρώο 

κάποιου από τους ενδιαφερόμενους, είχε υποβληθεί στο πρωτοδικείο πολύ καιρό πριν, αλλά λόγω 

του ότι έχουν τα προβλήματά τους λόγω του κορονοϊού και τα λοιπά, γνώρισαν οι ενδιαφερόμενοι 

στο Δήμο την ημερομηνία στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση για να πάρουν το πιστοποιητικό, 

δεν τους το έδωσαν σε πέντε μέρες, αλλά πέρασαν δύο μήνες για να πάρουν το πιστοποιητικό, το 

οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως καμία ζημιά, υπάρχει μόνο ωφέλεια 

για το Δήμο και όσο πιο γρήγορα υλοποιηθεί η σύμβαση, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα 

για το Δήμο.  

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, ζητά διευκρίνιση εάν το ρεύμα, που θα καταναλώνεται, έχει 

68% εξοικονόμηση, το 30% θα το πληρώνει ο Δήμος και το υπόλοιπο θα το καρπούται ο 

ανάδοχος, καθώς και για το ποσό της σύμβασης, το οποίο βλέπει στα πρακτικά πως θα είναι δέκα 

έξι εκατομμύρια περίπου. 

  Ο Πρόεδρος, απαντώντας στον κ. Σταυρέλη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η σύμβαση που θα 

υπογράψει ο Δήμος, όπως αναγράφεται στην τελευταία σελίδα του με αριθμό 3 πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης, η προσφερόμενη τιμή για τη σύμβασης είναι 11.788.300,00€ (πλέον 

Φ.Π.Α.).  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η σύμβαση αυτή προβλέπει ετήσιο ποσό, το οποίο θα 

πληρώνει ο Δήμος, ανά έτος, και στην ανάλυση που έχει κάνει υπηρεσία και στην προσφορά, 

φαίνεται ότι ο ανάδοχος θα παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό που ξεκινάει από 970.000,00€, αν 

θυμάται καλά, και αυξάνεται.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το κόστος αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει η 

σύμβαση, είναι πολλαπλάσιο με τις καινούργιες τιμές, αλλά και με τις παλιές τιμές είναι πολύ 

παραπάνω.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η επένδυση, γιατί για τέτοιο σχήμα πρόκειται, όπως 

ακολουθείται σε όλους τους Δήμους και σε όλες τις συμβάσεις, λέει θα εξοικονόμησης ενεργειακό 
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κόστος και αυτό θα σου επιτρέψει τη χρηματοδότηση στο Δήμο για να πληρώσεις αυτόν που 

επενδύει, ο οποίος κάθε χρόνο θα παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό για να αποσβεστεί η επένδυσή 

του, και από τη στιγμή που ο Δήμος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επένδυση, θα πρέπει από την 

εξοικονόμηση να δώσει τα χρήματα που προβλέπει το χρηματοοικονομικό μοντέλο στον επενδυτή 

και να μείνουν τα υπόλοιπα στο Δήμο από την εξοικονόμηση της ενέργειας. 

  Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αν προκύψει μια διαφορά 

μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας, υπάρχει επιτροπή, η οποία όμως ουσιαστικά είναι υπέρ του 

αναδόχου.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αν δεσμευτεί σήμερα ο Δήμαρχος ότι τα επόμενα 

δώδεκα χρόνια της σύμβασης δεν θα γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, θα τον βάλει σε 

πειρασμό να ψηφίσει το θέμα.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως πάγια τακτική τους από παλιότερα 

είναι ότι δεν ψηφίζουν κανένα αποτέλεσμα διαγωνισμού, που είχε μία μόνο συμμετοχή.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως, επειδή των ενδιαφέρουν τα συμφέροντα των δημοτών, δεν ψηφίζει το θέμα, 

γιατί πιστεύει πως θα υπάρξει αύξηση των δημοτικών τελών. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως προφανώς δεν μπορεί να δεσμευτεί πως δε θα 

αυξηθούν τα τέλη για τα επόμενα δώδεκα χρόνια, αλλά ως Δήμαρχος θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια όχι μόνο για να μείνουν τα ίδια αλλά και να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και μόνο με 

κινήσεις σαν κι αυτήν, που μειώνει τα κόστη θα μπορέσουν να μειώσουν τα δημοτικά τέλη, αλλιώς 

δεν πρόκειται να τους δοθεί η ευκαιρία, διότι μειώνονται τα κόστη και δεν αυξάνουν τα δημοτικά 

τέλη.   Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αυτό είναι το γεγονός και αυτό θα εφαρμόσουν, διότι αν δεν 

μειωθούν τα κόστη δεν μπορεί να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, θα πρέπει να αυξηθούν, όπως θα τα 

αυξήσουν άλλοι δήμοι, διότι αφού διπλασιάζει το κόστος, και είναι ανταποδοτικά, και αφού δεν 

κάνουν μείωση κόστους θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος 

Κορινθίων θα το αποφύγει αυτό και είναι προς έπαινο της δημοτικής αρχής που έγκαιρα είχε 

προβλέψει να κάνει αυτή τη σύμβαση και να μπορέσει να εξοικονομήσει πόσο 70% του κόστους 

ενέργειας.  

  Ο κ. Πλατής, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως, απαντώντας στον κ. Σταυρέλη, 

η συνολική αμοιβή του αναδόχου είναι τα 11.788.300€ είναι το τελικό ποσό μείον το Φ.Π.Α..  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το νούμερο των 16.800.000,00€ περίπου, είναι τα ποσά που 

αναφέρονται στη χρονική κατανομή της αμοιβής, για να βγουν κάποιοι συντελεστές με κάποιους 

αριθμοδείκτες, για να δουν αν είναι συμφέρουσα η προσφορά.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το 

τελικό ποσό είναι 11.788.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α..  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όσον αφορά το 

χαρτί, που ζήτησε η εταιρεία από το δικαστήριο, πράγματι η αίτηση που είχαν κάνει είναι 

εμπρόθεσμη, άργησε πάνω από δύο με τρεις μήνες να έρθει το πιστοποιητικό, αυτό ισχύει.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θέλει να δηλώσει ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, πως όταν 

έκαναν τη διαγωνιστική διαδικασία είχε εισηγηθεί την τιμή 1,2 στο συντελεστή ρευστότητας, μόνο 

και μόνο για να μπορέσουν να βάλουν άλλον έναν ακόμα προμηθευτή, ανταγωνιστή, ο οποίος θα 

μπορούσε να έχει και λιγότερη προσφορά και να ήταν το ίδιο.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως 

παρόλα αυτά ο συντελεστής αυτός προφανώς δημιούργησε το προβληματισμό να μπουν κι άλλοι 
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προμηθευτές μέσα, με αποτέλεσμα να μην έχουν και το επιθυμητό ποσοστό έκπτωσης.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως στα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν μπορεί να υπεισέλθει,  γι΄ αυτό ζητά να απέχει 

από την ψηφοφορία. 

  Ο κ. Κυριαζής, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 

λάβει απόφαση για την αλλαγή του φωτισμού.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν δύο 

προτάσεις, μία του κ. Πνευματικού και μία του Δημάρχου, καθώς και την πρόταση του κ. Σταυρέλη, 

η οποία ουσιαστικά συντάσσεται με την πρόταση του Δημάρχου.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο 

κ. Σταυρέλης δεν μπορεί να μιλά για σκάνδαλο, διότι θίγει όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

που ψηφίζουν το θέμα. 

  Ο Πρόεδρος ρωτά τον κ. Πλατή εάν οι όροι διακήρυξης 1,2, 1,5 για την τιμή του συντελεστή 

ρευστότητας προβλέπονται από τη νομοθεσία και εάν μπήκε σωστά στη διακήρυξη ή όχι.  

  Ο κ. Πλατής απαντά πως βεβαίως και προβλέπονται από τη νομοθεσία.  

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι όροι που καθορίστηκαν στη διακήρυξη, είναι αυτοί 

που προβλέπονται από τη νομοθεσία κι είναι καθόλα νόμιμοι.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όταν 

κάποιος μιλάει για σκάνδαλο, σημαίνει παρανομία, και στην προκειμένη περίπτωση όλες οι 

διαδικασίες του Δήμου έγιναν απολύτως νόμιμα και δεν υπάρχει καμία παρανομία και κανένα 

σκάνδαλο. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι όταν λέει σκάνδαλο, δεν 

υπονοεί παρανομία, αλλά ότι ξοδεύουν λεφτά του Δήμου απερίσκεπτα, κατά την άποψή του, και 

πως μίλησε για φωτογραφικό διαγωνισμό, δεν έβαλε τη λέξη παρανομία, είπε πως φωτογραφίζει, 

και άλλο φωτογραφίζει, άλλο παρανομία. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο εις 

βάρος των Κορινθίων, που θα κληθούν μέσα από τα τέλη τα ανταποδοτικά να δουν τεράστιες 

αυξήσεις.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Δήμαρχος μιλάει αόριστα και λέει πως συμφέρει το 

Δήμο, χωρίς να έχει δώσει ένα στοιχείο, σε κάτι έντυπο από το διαγωνισμό, που να αποδεικνύει ότι 

συμφέρει.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η τελική οικονομική προσφορά του ενός που προσέφερε 

στο Δήμο αναφέρει ξεκινώντας από το 2022 όφελος του Δήμου 85.000 και όφελος του αναδόχου 

877.000 και αυτό αυξάνεται και έχουμε τα επόμενα χρόνια προς το τέλος τον τελευταίο χρόνο 

όφελος του Δήμου 150.000 και όφελος του αναδόχου 1.607.000.  Αναφέρει πως αυτά λένε τα 

νούμερα, που είναι του διαγωνισμού, είναι η προσφορά η τελική.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως 

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ειπώθηκε από τον Δήμαρχο ότι αν υπάρχει ένας 

συμμετέχων δεν προχωράμε και δεύτερον αν το ετήσιο εξασφαλισμένο όφελος του Δήμου είναι 

κάτω από 200.000 δεν προχωράμε.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως και τα δύο αυτά δεν είναι 

σήμερα καταγεγραμμένα στην εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, και στα δύο υπάρχει ένας 

ανάδοχος και μικρότερο συνολικό όφελος εξασφαλισμένο για το Δήμο, 200.000 δεν υπάρχει.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει σήμερα μία εισήγηση, πως με αοριστίες ο Δήμαρχος λέει 

ότι ωφελείται ο Δήμος, πως αυτά δεν ισχύουν και ρωτά πού ωφελείται ο Δήμος.  Αναφέρει, μεταξύ 

άλλων ότι ενώ τέλος του 2020 το συνολικό κόστος διαχείρισης στον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου 
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είναι 1.200.000, η δημοτική αρχή πάει το Δήμο σε συνολικό κόστος διαχείρισης πολλαπλάσιο.  

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως με βάση τον πίνακα της προσφοράς, την ενέργεια την πληρώνει 

πάντα ο Δήμος, αυτή που θα μείνει από την έκπτωση.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εξακολουθεί 

στο κόστος να υπάρχει και το εργατικό δυναμικό που το διατηρεί ο Δήμος.  Αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως εδώ είναι ξεκάθαρο με στοιχεία του διαγωνισμού, πως ο Δήμος δεν έχει κανένα 

όφελος.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως άμα βγει το κομμάτι της εξοικονόμησης, το άλλο το 

πληρώνει ο Δήμος με την τρέχουσα τιμή της κιλοβατώρας, την ηλεκτρική ενέργεια αυτή που 

απομένει την πληρώνει πάντα ο Δήμος και ο Δήμος, σύμφωνα με τον πίνακα το δικό τους, κάποια 

στιγμή θα πληρώνει περίπου μισό εκατομμύριο το χρόνο.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει 

μία δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν αποτυπώθηκε στην απόφαση, πως υπάρχει για 

το συγκεκριμένο θέμα συγκεκριμένη δέσμευση.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θα ψήφιζε αν 

επιτυγχανόταν έστω και το ίδιο συνολικό κόστος διαχείρισης στο Δήμο, όμως δεν επιτυγχάνεται σε 

καμία περίπτωση αυτό, για αυτό και δεν μπορεί να ψηφίσει αυτήν εδώ τη σύμβαση.  

  Ο Πρόεδρος, απαντώντας στον κ. Πνευματικό, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν μπορεί να γίνει 

διαφορετικά και πως το κομμάτι της ενέργειας που θα απομείνει από 100%, το 30% δηλαδή, διότι 

το 70% θα είναι εξοικονόμηση, ο Δήμος θα το πληρώνει, με τη διαφορά ότι αν δεν είχε ο Δήμος 

αυτό το έργο, στη διπλάσια τιμή δεν θα πλήρωνε το 30%, αλλά θα πλήρωνε το 100%.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, ότι αυτό έχει μεγάλη διαφορά και πως ας μην παίζουν με τους αριθμούς, καθώς 

υπάρχουν μελέτες, υπάρχει ανάλυση, ξέρουν ότι συμφέρει το Δήμο.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως 

καταλαβαίνει ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να γίνει από τη δημοτική αρχή αυτό το έργο, γιατί θα το 

καρπωθεί πολιτικά, αλλά ότι τέλος πάντων τουλάχιστον στα θέματα των αριθμών θα πρέπει να 

συνεννοούνται.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως καταλαβαίνει ότι δεν συμφέρει την αντιπολίτευση να 

γίνει το έργο και πως καταλαβαίνει ότι θα ενοχλήσει πολύ την αντιπολίτευση όταν σε ένα χρόνο 

από σήμερα θα έχουν στην πράξη την δυνατότητα οι πολίτες να δουν αν είναι καλό ή κακό για 

εκείνους και να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, και θα δουν τότε πόσο στοιχίζει και ο 

λογαριασμός, πόσο έρχεται το μήνα και αν στοιχίζει παραπάνω ή αν στοιχίζει παρακάτω. 

  Ο κ. Μπίτζιος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν άκουσε από την 

αντιπολίτευση ένα συγχαρητήρια στη δημοτική αρχή, καθώς με τη σύμβαση αυτή οι Κορίνθιοι θα 

έχουν ένα πολύ καλύτερο δημοτικό φωτισμό, που αξίζει, και με πολύ μικρότερο κόστος.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως όσον αφορά τα σχόλια για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, έχει να πει πως η 

παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει κάνει ποτέ φωτογραφικό διαγωνισμό, και πως αυτά που ήξεραν 

κι έκαναν παλιότερα, η παρούσα δημοτική αρχή δεν τα κάνει. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως συνοψίζοντας, εισηγείται την έγκριση και των τριών επισυναπτόμενων 

πρακτικών της επιτροπής, την κατακύρωση του διαγωνισμού στις εταιρείες ως εξής: γίνεται 

ανάδειξη της ένωσης των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» ως αναδόχου της 

σύμβασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων», σύμφωνα με τον πίνακα 

που έχουν πάρει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στο πρακτικό και ανάδειξη της ένωσης 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

εταιρειών «COM2S – WW&E» ως αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και 

Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 

Κορινθίων» σύμφωνα με τον πίνακα 12, ο προηγούμενος ήταν ο πίνακας 11 του πρακτικού με 

αριθμό 3 της επιτροπής διαγωνισμού, και θέτει το θέμα σε ψηφοφορία. 

  Ο Πρόεδρος, ο κ. Ζαχαριάς, ο κ. Κυριαζής, ο κ. Μπίτζιος και ο κ. Ζώγκος ψηφίζουν θετικά υπέρ 

της έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, της ανάδειξης αναδόχων 

και κατακύρωσης των συμβάσεων για τα Τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού για την εν θέματι 

προμήθεια και την παροχή υπηρεσίας, σύμφωνα με το με αριθμό 3 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Ο κ. Πλατής απέχει της ψηφοφορίας του θέματος. 

Οι κ.κ. Πνευματικός, Σταυρέλης και Κορδώσης ψηφίζουν αρνητικά. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 

του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς 

και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, έστω κι αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν 

υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 

4555/2018) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλέξ. Πνευματικού, Νικ. Σταυρέλη και Χρ. Κορδώση και με αποχή του κ. 

Σπυρ. Πλατή) 

 

  Α.- Εγκρίνει τα α)από 8-2-2022 με αριθμό 1, β)από 23-3-2022 με αριθμό 2 και γ)από 14-4-2022 με 

αριθμό 3 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της 

προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 15.726.827,66€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 67/2021), με ανάθεση με ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151564, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 

  Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ως άνω διαγωνισμού: 
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1)Για το Τμήμα 1 του άνω Διαγωνισμού με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Κορινθίων» της υπ’ αριθ. 67/2021 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 39247/31-12-2021 διακήρυξης 

διαγωνισμού την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» 

(Α.Φ.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 094316669, Α.Φ.Μ. EUSIF ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 801625221, Αρτέμιδος 8 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125) με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΔΗΔΗΣ 260200, και κατακυρώνει σε αυτήν τη Σύμβαση με ποσό 

προσφοράς 11.788.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. (14.617.492,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως ο 

κάτωθι πίνακας του από 14-4-2022 με αριθμό 3 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών: 

 

Πίνακας 11. Πίνακας κατακύρωσης για την ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 
 

Τμήμα 1  
Ποσό- 
τητα 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό 
σύνολο (€) 

Ενεργειακή αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Κορινθίων 

1 11.788.300,00 2.829.192,00 14.617.492,00 

 

2)Για το Τμήμα 2 του ανωτέρω Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου 

Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» της υπ’ αριθ. 

67/2021 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 39247/31-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, την ένωση 

εταιρειών με την επωνυμία «COM2S – WW&E» (Α.Φ.Μ. COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 999991934, Ζαν Μωρέας 24α Χαλάνδρι 

Αττικής Τ.Κ. 15232, Α.Φ.Μ. WASTE WATER & ENERGY ΙΚΕ 800692040, Ηχούς 44 Παλαιό 

Φάληρο Αττικής Τ.Κ. 17564) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 266007, και 

κατακυρώνει σε αυτήν τη Σύμβαση με ποσό προσφοράς 220.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (272.800,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως ο κάτωθι πίνακας του από 14-4-2022 με αριθμό 3 πρακτικού 

της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών:  

 

Πίνακας 12 – Πίνακας κατακύρωσης για την ένωση COM2S – WW&E 
 

Τμήμα 2 
Ποσό- 
τητα 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Παροχή Υπηρεσιών 
Ανεξάρτητου Συμβούλου 
Υποστήριξης για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση 
και Διαχείριση του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων 

1 220.000,00 52.800,00 272.800,00 
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  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης των Συμβάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 

4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

 

  Δ.- Φορέας χρηματοδότησης των Συμβάσεων είναι o Δήμος Κορινθίων.   Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου ως παρακάτω: 

 

ΤΜΗΜΑ KA ΕΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ (€) 
ΦΠΑ 24% 

ΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

(σε € με 

ΦΠΑ) 

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας 

στο Δήμο Κορινθίων 

1 20/6279.0003 2021 300.000,00 72.000,00 372.000,00 

1 20/6279.0003 2022 607.693,33 145.846,40 753.539,73 

1 20/6279.0003 2023 929.335,66 223.040,56 1.152.376,22 

1 20/6279.0003 2024 951.503,31 228.360,79 1.179.864,10 

1 20/6279.0003 2025 974.209,15 233.810,20 1.208.019,35 

1 20/6279.0003 2026 997.466,41 239.391,94 1.236.858,35 

1 20/6279.0003 2027 1.021.288,65 245.109,27 1.266.397,92 

1 20/6279.0003 2028 1.045.689,71 250.965,53 1.296.655,24 

1 20/6279.0003 2029 1.070.683,85 256.964,12 1.327.647,97 

1 20/6279.0003 2030 1.096.285,59 263.108,55 1.359.394,14 

1 20/6279.0003 2031 1.122.509,92 269.402,38 1.391.912,30 

1 20/6279.0003 2032 1.149.372,10 275.849,31 1.425.221,41 

1 20/6279.0003 2033 1.176.887,85 282.453,08 1.459.340,93 

  ΣΥΝΟΛΟ 1 12.442.925,53 2.986.302,13 15.429.227,66 

  2. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την 

Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 

Κορινθίων 

2 20/6117.0027 2021 6.612,90 1.587,10 8.200,00 

2 20/6117.0027 2022 13.387,10  3.212,90  16.600,00 

2 20/6117.0027 2023 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2024 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2025 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2026 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2027 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2028 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2029 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2030 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2031 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2032 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 20/6117.0027 2033 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2 240.000,00 57.600,00 297.600,00 
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  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
12.682.925,53 3.043.902,13 15.726.827,66 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 36832/13-12-2021 (ΑΔΑΜ 

21REQ009724683/23-12-2021, ΑΔΑ: ΨΓΜΣΩΛ7-ΑΑΑ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη από 2021 έως 2033 και έλαβε α/α 788/2021 και 

625/2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του 

Δήμου Κορινθίων.  

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/272/2022.-

 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-5-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Επισυνάπτονται τα α)από 8-2-2022 με αριθμό 1, β)από 23-3-2022 με αριθμό 2 και γ)από 14-4-2022 με 

αριθμό 3 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 
ΓΙΑ ΤΗΝ «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για 
την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Στην Κόρινθο, την 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 65/759/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151564 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 
39247/31-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την υπηρεσία με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή 
Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση 
του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων». 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Ευδοκία Παντελέων 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 151564. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02-02-2022 [ώρα 14:00] και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 08-02-2022 [ώρα 10:00 πμ].  
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151564 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που 
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

01/02/2022 17:15:35 

2 COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

02/02/2022 11:36:06 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  
 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 260200 

2 COM2S – WW&E 266007 

 
Σημειώνεται ότι, η επιτροπή διαπίστωσε ότι με τους κωδικούς του οικονομικού φορέα: 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, υποβλήθηκε προσφορά ένωσης με την ονομασία 
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» αποτελούμενη από τις «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» [ως LEADER] και «EUSIF 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υποβλήθηκε 
προσφορά ένωσης με την ονομασία «COM2S – WW&E» αποτελούμενη από τις «COMMITMENT TO SUCCESS 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [ως LEADER] και «WASTE WATER & ENERGY 
ΙΚΕ» 
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Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου προσφοράς «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον κάθε οικονομικό φορέα ως εξής: 

 

A. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «1. ΕΕΕΣ & Πρακτικά» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

01. MYT BoD_απόσπασμα θέμα 1-διαγωνισμός οδοφωτισμού Δ.Κορινθίων ΟΧΙ 

02. EUSIF SL_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΧΙ 

03. SE Πρακτικό BoD Έγκριση συμμετοχής +ορισμός εκπρ ΟΧΙ 

04. MYT_ΕΕΕΣ_signed ΟΧΙ 

05. EUSIF_ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

06. SIREC ENERGY_ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  

11.01.2022 ΓΕΜΗ  ΜΥΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (1) ΟΧΙ 

ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _ 11.01.2022 ΟΧΙ 

ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_11.01.2022 ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «2.2.2 Εγγυητική Συμμετοχής» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

01. ΜΥΤ_Εγγυητική ΟΧΙ 

02. EUSIF_Εγγυητική ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

MYTEUSIF - SIREC_Ιδιωτικό συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας_signed ΟΧΙ 

 
Υποφάκελος με την ονομασία «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΔ χρόνος ισχύος προσφοράς_signed ΟΧΙ 

ΥΔ_ακριβή αντίγραφα_signed ΟΧΙ 

 

 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

GLOBILED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

GLOBILED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

Πιστ. Εκπρ. GlobiLED ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1.ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΙ 

1.ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ DATASHEET ΟΧΙ 
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2.ISO 9001 ΟΧΙ 

3.ISO 14001 ΟΧΙ 

4.ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ ΕΛ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ_signed ΟΧΙ 

5.ΥΔ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΛ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΙ 

6.DOC ΕΛ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2.ΕΛΕΓΚΤΕΣ PILLAR ΟΧΙ 

1.ΕΛΕΓΚΤΗΣ PILLAR DATASHEET ΟΧΙ 

2.ISO 9001 ΟΧΙ 

3.ISO 14001 ΟΧΙ 

4.ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ ΕΛ.PILLAR_signed ΟΧΙ 

5.ΥΔ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΛ.PILLAR ΟΧΙ 

6.DOC ΕΛ.PILLAR ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 3.ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΙ 

1.ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

2.ΕΛΕΓΚΤΗΣ PILLAR_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

3.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 4.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΧΙ 

CMMS DATASHEET ΟΧΙ 

LMS DATASHEET ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ - Έργα εφαρμογής λογισμικού ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Ασπροπύργου ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Μεσσήνης ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Παπάγου ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Πειραιά ΟΧΙ 

Σύμβαση και πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Ελληνικού ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ_signed ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1. DATASHEET ΟΧΙ 

1.AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

2.AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

3.AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

4.AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

5.AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

6.PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

7.PHAETHON-020-01-1 ΟΧΙ 

8.OASIS-A-041-03-1 ΟΧΙ 

9.OASIS-A-030-03-1 ΟΧΙ 

10.OASIS-Β-075-03-1 ΟΧΙ 

11.OASIS-A-011-03-1 ΟΧΙ 

12.OASIS-A-036-03-1 ΟΧΙ 

13.Λ1 datasheet ΟΧΙ 

14.SGL133-050-000 ΟΧΙ 

15.SGL133-080-000 ΟΧΙ 

16.SGL133-065-020 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2.ENEC ΟΧΙ 

AERAS Class I EN60598 rev1 ΟΧΙ 

AERAS Class I EN60598 ΟΧΙ 

AERAS Class I EN62262 IK10 ΟΧΙ 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

AERAS Class I ENEC GR EP ΟΧΙ 

AERAS Class II EN60598 rev1 ΟΧΙ 

AERAS Class II EN60598 ΟΧΙ 

AERAS Class II EN62262 IK10 ΟΧΙ 

AERAS Class II ENEC GR EP ΟΧΙ 

OASIS EN60598 ΟΧΙ 

OASIS EN62262 ΟΧΙ 

OASIS ENEC GR EP ΟΧΙ 

Phaethon EN60598 ΟΧΙ 

Phaethon EN62262 ΟΧΙ 

PHAETHON ENEC GR EP ΟΧΙ 

SGL EN60598 A1 ΟΧΙ 

SGL EN60598 ΟΧΙ 

SGL EN62262 ΟΧΙ 

SGL ENEC GR EP ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 3.ENEC+ ΟΧΙ 

AERAS CLASS I ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

AERAS CLASS II ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

OASIS ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

SGL ENEC PLUS TRANS EP ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 4.ΥΔ SIRECLED ΟΧΙ 

Sirecled Αναλυτική Εκπροσώπιση-18012022 ΟΧΙ 

ΥΔ Sirecled ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ SIGNED. ΟΧΙ 

ΥΔ Sirecled ΕΓΓΥΗΣΗ SIGNED. ΟΧΙ 

ΥΔ Sirecled ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SIGNED. ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 5.ISO17025 ΟΧΙ 

Bacl trans ep 1.9.2023 ΟΧΙ 

Bay Area Cert & Scope trans ep ΟΧΙ 

Bay Area Cert & Scope trans ΟΧΙ 

EBETAM 17025_Expires 3.10.2023_ep ΟΧΙ 

EBETAM Πεδίο Διαπίστευσης_ep ΟΧΙ 

Meide Cert_31.3.2022_trans_ep ΟΧΙ 

Meide Scope_31.3.2022_trans_ep ΟΧΙ 

Nichia_trans_ep_18.9.2023 ΟΧΙ 

Qualilab Scope 1_trans-ep ΟΧΙ 

Qualilab Scope 2_trans-ep ΟΧΙ 

Qualilab_cert_trans-ep-11.12.2023 ΟΧΙ 

Seoul-trans-ep-15.06.2022 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 6.LM79 ΟΧΙ 

1.SIRECLED 1342-QL20-R03 AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

2.SIRECLED 1131-QL20-R07 AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

3.SIRECLED 1018-QL20-R07 AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

4.SIRECLED 1342-QL20-R04 AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

5.SIRECLED 1131-QL20-R06 AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

6.SIRECLED 210-QL21-R02 PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

7.SIRECLED 1342-QL20-R06 PHAETHON-020-01-1 ΟΧΙ 

8.SIRECLED 1429-QL21-R17 OASIS-A-041-03-1 ΟΧΙ 

9.SIRECLED 1342-QL20-R07 OASIS-A-030-03-1 ΟΧΙ 

10.SIRECLED 1342-QL20-R08 OASIS-B-075-03-1 ΟΧΙ 

11.SIRECLED 1572-QL20-R10 OASIS-A-011-03-1 ΟΧΙ 

12.SIRECLED 1429-QL21-R18 OASIS-A-036-03-1 ΟΧΙ 

13.LM-79 Λ1 ΟΧΙ 

14.SIRECLED 1572-QL20-R02 SGL-133-050-000 ΟΧΙ 

15.SIRECLED 1572-QL20-R03 SGL-133-080-000 ΟΧΙ 

16.SIRECLED 1226-QL21-R01 SGL-133-065-020 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 7.LM80 ΟΧΙ 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

AERAS & OASIS LM80 ΟΧΙ 

PHAETHON LM80 ΟΧΙ 

SGL LM80 ΟΧΙ 

Λ1 LM80 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 8.DRIVERS ΟΧΙ 

Xi_20W ΟΧΙ 

Xi_36W ΟΧΙ 

Xi_BP_22W ΟΧΙ 

Xi_LP_40W ΟΧΙ 

Xi_LP_75W ΟΧΙ 

Xi_LP_150W_0.5-1.5A ΟΧΙ 

Xi-LP-150W-0.3-1.05A ΟΧΙ 

ΦΑΕΚΛΟΣ 9.LDT ΟΧΙ 

1.SIRECLED 1342-QL20-S03 AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

2.SIRECLED 1131-QL20-S07 AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

3.SIRECLED 1018-QL20-S07 AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

4.SIRECLED 1342-QL20-S04 AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

5.SIRECLED 1131-QL20-S06 AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

6.SIRECLED 210-QL21-S02 PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

7.SIRECLED 1342-QL20-S06 PHAETHON-020-01-1 ΟΧΙ 

8.SIRECLED 1429-QL21-S17 OASIS-A-041-03-1 ΟΧΙ 

9.SIRECLED 1342-QL20-S07 OASIS-A-030-03-1 ΟΧΙ 

10.SIRECLED 1342-QL20-S08 OASIS-B-075-03-1 ΟΧΙ 

11.SIRECLED 1572-QL20-S10 OASIS-A-011-03-1 ΟΧΙ 

12.SIRECLED 1429-QL21-S18 OASIS-A-036-03-1 ΟΧΙ 

14.SIRECLED 1572-QL20-S02 SGL-133-050-000 ΟΧΙ 

15.SIRECLED 1572-QL20-S03 SGL-133-080-000 ΟΧΙ 

16.SIRECLED 210-QL21-S04 SGL-133-065-020 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 10.DOC ΟΧΙ 

DoC Sirecled Korinthos _signed ΟΧΙ 

DoC Λ1 Korinthos _signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 11.ΕΟΑΝ-ΣΣΕΔ ΟΧΙ 

EUSIF SL ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

EUSIF SL ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

GLOBILED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

GLOBILED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

SE ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

SE ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

SIRECLED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ ΟΧΙ 

SIRECLED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 12.ISO SIRECLED ΟΧΙ 

1.SIRECLED-9001-GR_ep_180621 ΟΧΙ 

2.SIRECLED-14001-GR_ep_180621 ΟΧΙ 

3.SIRECLED-45001-GR_ep_180621 ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 13.ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ ΟΧΙ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ SIGNED ΟΧΙ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SIGNED ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 14.ISO Λ1 ΟΧΙ 

2.ISO 9001 globiled ΟΧΙ 

3.ISO 14001 globiled ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 15.ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΙ 

1.Φ1_AERAS-S-029-02-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

2.Φ2_AERAS-S-035-02-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

3.Φ3_AERAS-S-045-01-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

4.Φ4_AERAS-M-068-54-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

5.Φ5_AERAS-M-090-54-5_ΦΣ_signed ΟΧΙ 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

6.Φ6_PHAETHON-009-01-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

7.Φ6β_PHAETHON-020-01-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

8.Φ7_OASIS-A-041-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

9.Φ8_OASIS-A-030-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

10.Φ9_OASIS-Β-075-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

11.Φ10_OASIS-Α-011-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

12.Φ11_OASIS-Α-036-03-1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

13.Λ1_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

14.Π1_SGL-133-050-000_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

15.Π2_SGL-133-080-000_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

16.Π3_SGL-133-065-020_ΦΣ_signed ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 16.ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΑΜΠΑΣ ΟΧΙ 

ΥΔ GLOBILED Εγγύηση Λαμπτήρα ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΕΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΔΟΣ-1_AERAS-S-029-02-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-1_AERAS-S-029-02-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-2_AERAS-S-035-02-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-2_AERAS-S-035-02-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-3_AERAS-S-045-01-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-3_AERAS-S-045-01-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-4-_AERAS-M-068-54-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-4-_AERAS-M-068-54-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-5_AERAS-M-090-54-5 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-5_AERAS-M-090-54-5_signed ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-6_PHAETHON-009-01-1 ΟΧΙ 

ΟΔΟΣ-6_PHAETHON-009-01-1_signed ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ_signed ΟΧΙ 

ΥΔ ΟΙΚ.ΦΟΡ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed ΟΧΙ 

 

 

B. COM2S – WW&E 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

6. Πίνακας Ομάδας Έργου ΟΧΙ 

7. Βιογραφικά ΟΧΙ 

8. Πτυχία - Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος ΟΧΙ 

10. Πίνακας Έργων ΟΧΙ 

13. ΥΔ ISO ΟΧΙ 

17. Συμφωνητικό Ένωσης ΟΧΙ 

ektiposi_texnikis ΟΧΙ 

Texniki_signed ΟΧΙ 

Διαβιβαστικό ΟΧΙ 
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Υποφάκελος με την ονομασία «1. ΕΕΕΣ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «2.ΕΕ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «3. ΥΔ ΜΟ Κύκλου Εργασιών» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «4. Οικονομικές Καταστάσεις» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «5. ΥΔ Αποδοχής» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «9. Βεβαιώσεις Εμπειρίας ΟΕ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΧΑΪΔΑΚΗ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΜΠΙΡΗ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «11. Συμβάσεις - Βεβαιώσεις Έργων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

1α. Σύμβαση Παπάγου ΟΧΙ 

1β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Παπάγου ΟΧΙ 

2α. Σύμβαση Ζάκυνθος ΟΧΙ 

2β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Ζάκυνθος ΟΧΙ 

3α. Σύμβαση Μεσσήνη ΟΧΙ 

3β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Μεσσήνη ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «12. ΥΔ Μελών ΟΕ» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «14. ISO» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

9001_2015 ΟΧΙ 

14001_2015 ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «15. ΥΔ εγκυρότητας εγγράφων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «16. Πρακτικά Συμμετοχής» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

COM2S ΟΧΙ 

WW&E ΟΧΙ 

 

Υποφάκελος με την ονομασία «18. Δικαιολογητικά Τρίτων» 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ _ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΟΧΙ 

1. ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

2. Συμφωνητικό ΟΧΙ 

3. ΥΔ εγκυρότητας ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ – Μπίρης ΟΧΙ 

1. ΕΕΕΣ ΟΧΙ 

2. Συμφωνητικό ΟΧΙ 

3. ΥΔ εγκυρότητας ΟΧΙ 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι 

οικονομικοί φορείς στον Δήμο έως την αποσφράγιση εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω 

πίνακα ως εξής: 

 

α/α Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 
ενσφράγιστων φακέλων 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 3219/03-02-2022 

2 
COM2S – WW&E 

3289/04-02-2022 

 

Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους ενσφράγιστους 

φακέλους.  
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Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  

 

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Τμήμα 1  - Ενεργειακή 

αναβάθμιση -

Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο 

Δήμο Κορινθίων 

Τμήμα 2 - Παροχή Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης 

για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, 

Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του 

Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) 

στο Δήμο Κορινθίων 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. 

Συμμετέχει - 

COM2S – WW&E - Συμμετέχει 

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκόμισαν, τα 

αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. 

Τράπ

εζα 

Πειρα

ιώς 

62.21

4,63 

Αρ. 

850ΙLG220555

2 /28-01-2022 

4108/1

1-02-

2022 

Ν

Α

Ι 

Βεβαίωση 

εγκυρότητα

ς 

εγγυητικής 

επιστολής 

της 14-02-

2022 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E. 

KARA

VIAS 

UNDE

RWRI

TING 

AGEN

CY 

62.21

4,63 

No.227000043

/27-01-20211 

4110/1

1-02-

2022 

N

A

I 

Βεβαίωση 

εγκυρότητα

ς 

εγγυητικής 

επιστολής 

μέσω e-mail 

[16-02-

2022] 

COM2S – WW&E Τράπ

εζα 

Πειρα

ιώς 

1.200,

00 

Αρ. 

850ΙLG220563

6 /01-02-2022 

4107/1

1-02-

2022 

Ν

Α

Ι 

Βεβαίωση 

εγκυρότητα

ς 

εγγυητικής 

επιστολής 

της 18-02-

2022 

COM2S – WW&E TMEΔ

Ε 

1.200,

00 

e-137927/31-

01-2022 

- N

A

I 

Βεβαίωση 

εγκυρότητα

ς 

εγγυητικής 

επιστολής 

με αρ. 

V/125930/1

0-02-2022 

 

Προσκόμισαν ΕΕΕΣ οι κάτωθι εταιρείες ανά τμήμα: 

 

Τμήμα Οικονομικός φορέας 

ως μέλος ένωσης 

Οικονομικός φορέας 

ως μέλος ένωσης 

Φορέας στις ικανότητας του 

οποίου στηρίζεται η ένωση 

σύμφωνα με την παρ. 2.2.8.1 
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της διακήρυξης 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε  

(LEADER - Ποσοστό 

συμμετοχής 50%) 

EUSIF ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΙ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσοστό συμμετοχής 

50%) 

SIREC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 COMMITMENT TO 

SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(LEADER - Ποσοστό 

συμμετοχής 50%) 

WASTE WATER & 

ENERGY ΙΚΕ (Ποσοστό 

συμμετοχής 50%) 

 Ευθυμιάδης Απόστολος 

 Μπίρης Αθανάσιος 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν τις ενώσεις: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκόμισαν χωριστά ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 

το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην διακήρυξη Παράρτημα - ΕΕΕΣ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

 

Στο ΕΕΕΣ προσδιορίστηκε η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2.2.8.1, 2.2.9 και 2.2.9.1 της διακήρυξης η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι  

οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. 

 

  

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αφού έκρινε πλήρη τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής όλων των οικονομικών φορέων, προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των κατά τα 

οριζόμενα στην παρ.3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης: 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

 COM2S – WW&E 
 

για κάθε Τμήμα, στην οποία συμμετείχε ο κάθε ένωση (βλέπε Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Ομάδα) ως 

προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 

39247/31-12-2021.   

 
 

B.1 ΤΜΗΜΑ 1 – Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων 

 

Συμμετείχε: Ένωση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

μελέτης με αρ.01/2020 για το Τμήμα 1, ενώ ως προς κάποια χαρακτηριστικά υπερκαλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις της μελέτης, όπως αναλύεται κάτωθι. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – 

EUSIF SL A.E. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήριο ανάθεσης  - βαθμολόγηση και κατάταξη 

προσφορών» της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.1.1 [Πίνακας 13 της διακήρυξης]: 

 

Πίνακας Β.1.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 80%) 

 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης 

Τεχνικής 
προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

Κ.1.1 Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών Β1=100 - 120 20% Τ1= Β1*0,20 
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Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης 

Τεχνικής 
προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

προδιαγραφών  των προτεινόμενων 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με 
τα απαιτούμενα  

Κ.1.2 
Φωτεινή Απόδοση φωτιστικών σωμάτων 
(lm/W) 

Β2=100 - 120 10% Τ2= Β2*0,10 

Κ.1.3 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των 
φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ 
προβολέων από τον οικονομικό φορέα 
πέραν του συμβατικού χρόνου της 
δωδεκαετίας  - Κάλυψη ανταλλακτικών 
πέραν του συμβατικού χρόνου της 
δωδεκαετίας 

Β3=100 - 120 10% Τ3= Β3*0,10 

Κ.1.4. 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-
τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-
συστήματος περιοδικής προληπτικής και 
επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και 
δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Β4=100 - 120 10% Τ4= Β4*0,10 

Κ.1.5. Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ)  Β5=100 - 120 3% Τ5= Β5*0,03 

Κ.1.6.  Στεγανότητα (ΙΡ) Β6=100 - 120 7% Τ6= Β6*0,07 

Κ.1.7. 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, μεθοδολογία 
υλοποίησης, επόπτευσης, διαχείρισης και  
ελέγχου του έργου 

Β7=100 - 120 20% Τ7= Β7*0,20 

Κ.1.8. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε kW/h) Β8=100 - 120 20% Τ8= Β8*0,20 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 100% 
 

 

 

 

Κριτήριο Κ.1.1 - Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών  των προτεινόμενων 

φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με τα απαιτούμενα  

 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.1 [με βαρύτητα 20%] γίνεται με βάση την αξιολόγηση 
της Πληρότητας -Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών των προτεινόμενων 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών σωμάτων Φ6 «Φωτιστικό Καπελάκι 
με λαμπτήρα 23W» και Φ6β «Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W» [προσφερόμενα είδη: PHAETHON-009-01-1 
και PHAETΗON-020-01-1 αντίστοιχα]  με τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 67/2021 ως προς τα είδη αυτά, 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια [datasheet] των προσφερόμενων ειδών PHAETHON-009-01-1 και PHAETΗON-020-
01-1 [Αρχεία: 6.PHAETHON-009-01-1.pdf και 7.PHAETHON-020-01-1.pdf αντίστοιχα], τα προσφερόμενα φωτιστικά 
είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα με διάμετρο Φ26-48. Στην μελέτη με αρ.67/2021 στις ζητούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές για τα φωτιστικά σώματα Φ6 και Φ6β:  «το φωτιστικό σώμα θα είναι τύπου κρεμαστό και θα 
μπορεί να τοποθετηθεί σε υφιστάμενο βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm, όπως 
αυτός ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ GR-157 (παράρτημα 9 της μελέτης). Το σύστημα στήριξης μαζί με όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό επένδυσης». 
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή απέστειλε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στην ένωση δυνάμει το 
άρθρου 102 του ν.4412/2016 έγγραφό της με αρ. 6146/02-03-2022, με το οποίο ζήτησε διευκρίνηση, σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τα προσφερόμενα φωτιστικά PHAETHON-009-01-1 και PHAETΗON-020-01-1 θα μπορούν να 
τοποθετηθούν σε υφιστάμενο βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm, όπως αυτός 
ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ GR-157 (παράρτημα 9 της μελέτης).  

Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 03-03-2022 έγγραφο, το οποίο έλαβε 
αρ. πρωτοκόλλου 7016/2022, με τις σχετικές διευκρινήσεις, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση της κατασκευάστριας 
εταιρείας των εν λόγω φωτιστικών ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκευάστριας. 
Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκαν τα εξής: Τα φωτιστικά σώματα τύπου PHAETHON-009-01-1 και PHAETHON-020-01-1 
συμμορφώνονται πλήρως με την απαίτηση του διαγωνισμού περί τοποθέτησης τους σε υφιστάμενους βραχίονες 
εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm, όπως αυτός ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ GR-
157 (παράρτημα 9 της μελέτης. Τα τεχνικά φυλλάδια των φωτιστικών αναγράφουν το γενικό εύρος διατομής Φ26-
Φ46 που συνηθίζεται σε αυτή την κατηγορία φωτιστικών, ωστόσο τα παραπάνω φωτιστικά κατασκευάζονται με 
προδιαγραφές που καλύπτουν απόλυτα τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Βάσει, των 
παραπάνω δηλώνεται πως τα φωτιστικά που θα παραδοθούν στο Δήμο Κορινθίων θα φέρουν σύστημα στήριξης 
απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού το οποίο και συμμορφώνεται πλήρως με την προδιαγραφή 
για εγκατάσταση σε υφιστάμενο βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 3/4'' και πάχους τοιχώματος 2,65mm χωρίς καμία 
επιπλέον επιβάρυνση του Δ. Κορινθίων. 

Η επιτροπή αξιολόγησε τα προσκομισθέντα στοιχεία και τα αποδέχτηκε. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα/λαμπτήρα/προβολέα 
καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Μελέτη με αρ.67/2021. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο χρόνο ζωής και τη διατήρηση της φωτεινής ροής LED για όλες τις φωτεινές πηγές των 
φωτιστικών σωμάτων Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ6β, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11, τον λαμπτήρα Λ1 και τους προβολείς 
Π1, Π2, Π3, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες λειτουργίας δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 20% της 
αρχικής φωτεινής ροής σύμφωνα με την μέθοδο LM-80. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου κατά LM-80/TM-21-11 (L80) από διαπιστευμένο 
κατά ISO17025 εργαστήριο, διαπίστωσε ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες/προβολείς 
υπερκαλύπτουν την ανωτέρω απαίτηση, σύμφωνα με τον Πίνακα Β.1.2. 

 

Πίνακας Β.1.2 – Υπερκάλυψη απαίτησης LM-80=50.000h 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

LM-80 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 90.000 h 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 90.000 h 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 90.000 h 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 90.000 h 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 90.000 h 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
108.000 h 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 108.000 h 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 90.000 h 

Λ1 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W 1.586 GL-CN-30-XX-WW 54.000 h 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 90.000 h 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 90.000 h 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASIS^-075-03-1 90.000 h 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 90.000 h 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 90.000 h 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 60.000 h 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 60.000 h 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 60.000 h 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 60.000 h 
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Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.1 είναι «Β1= 105». 

 

 

Κριτήριο Κ.1.2 - Φωτεινή Απόδοση φωτιστικών σωμάτων (lm/W) 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.2 γίνεται με βάση την απόδοση (lm/W) των 
προσφερόμενων φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led. 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κριτηρίου Κ.1.2 
Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

10% 

Απόδοση ≥120lm/W και <130lm/W σύμφωνα με την Έκθεση 
Ελέγχου LM-79 

100 

Απόδοση ≥130lm/W και <140lm/W σύμφωνα με την Έκθεση 
Ελέγχου LM-79 

110 

Απόδοση ≥140lm/W σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου LM-79 120 

Στην περίπτωση που προσφερθούν φωτιστικά σώματα με διαφορετικές τιμές του εξεταζόμενου δείκτη 
βαθμολόγησης (απόδοση lm/W), θα λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη τιμή αυτού του δείκτη βαθμολόγησης των 
προσφερόμενων φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led. 

Η επιτροπή αποτύπωσε στον Πίνακα Β.1.3 την φωτεινή απόδοση για κάθε προτεινόμενο φωτιστικό 
σώμα/λαμπτήρα/προβολέα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις ελέγχου κατά LM-79 από διαπιστευμένο 
κατά ISO17025 εργαστήριο. 
 
Πίνακας Β.1.3-  Φωτεινή απόδοση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων–λαμπτήρα-προβολέων 

 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Φωτεινή 
απόδοση 
(lm/W) 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 150 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 151 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 149 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 154 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 151 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
124 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 125 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 138 

Λ1 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W 1.586 GL-CN-30-XX-WW 160 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 129 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 138 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASIS^-075-03-1 135 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 130 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 138 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 131 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 125 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 125 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 132 

 

Στον Πίνακα B.1.3 φαίνεται ότι προσφέρονται φωτιστικά σώματα με διαφορετικές τιμές του εξεταζόμενου δείκτη. Τη 
δυσμενέστερη τιμή φωτεινής απόδοσης (124 lm/W) έχει το «Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W» με κωδικό Φ6. 
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Επομένως η βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.2 είναι «Β2 = 100» σύμφωνα με τον προηγούμενο 
πίνακα. 

 

Κριτήριο Κ.1.3 - Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ προβολέων από 

τον οικονομικό φορέα πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας  - Κάλυψη ανταλλακτικών πέραν του 

συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.3. γίνεται με βάση το χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας του οικονομικού φορέα πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας  - Κάλυψη ανταλλακτικών πέραν 
του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας. 

Για το κριτήριο Κ.1.3. με βαρύτητα 10% απαιτείται ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο των 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led τουλάχιστον 1 έτους, χωρίς να γεννάται κανένα κόστος για το δήμο. 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
κριτηρίου 

Κ.1.3 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

10% 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας : του κατασκευαστή 
(ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του ή του παραγωγού (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), ως ισχύει) ή του 
οικονομικού φορέα και κάλυψη ανταλλακτικών έως 1 έτος πέραν του συμβατικού 
χρόνου της δωδεκαετίας 

100 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας : του κατασκευαστή 
(ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του ή του παραγωγού (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), ως ισχύει) ή του 
οικονομικού φορέα και κάλυψη ανταλλακτικών: >1 έως <2  ετών πέραν του 
συμβατικού χρόνου της δωδεκαετίας 

110 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας : του κατασκευαστή 
(ως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 765/2008) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του ή του παραγωγού (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.στ του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), ως ισχύει) ή του 
οικονομικού φορέα και κάλυψη ανταλλακτικών: ≥2 ετών πέραν του συμβατικού 
χρόνου της δωδεκαετίας 

120 

Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε: [α] Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι για το 
σύνολο των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων/προβολέων παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠΥ, [β] 
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι για το σύνολο των προσφερόμενων φωτιστικών 
σωμάτων/λαμπτήρων/προβολέων παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών 
πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠΥ. 

Με την προσφορά της η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε Υπεύθυνες Δηλώσεις της SIRECLED 
ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ, η οποία είναι κατασκευαστής όλων των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων/προβολέων, 
με τις οποίες δηλώνεται ότι: [α] παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών 
πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠ και [β] παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών 
δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή 2 ετών πέραν του συμβατικού χρόνου της δωδεκαετούς διάρκειας της ΣΠΥ. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.3 είναι «Β3= 120». 

 

Κριτήριο Κ.1.4 - Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-

τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-συστήματος περιοδικής προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω 

https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
https://www.eoan.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b7-%cf%80-23615-651-%ce%b5-103-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1184-%ce%b2-9-5-2014/
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Η/Υ και δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.4 γίνεται με βάση την Πληρότητα-Συμμόρφωση των 
τεχνικών προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-συστήματος περιοδικής 
προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.4 με βαρύτητα 10% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία του προσφερόμενου συστήματος. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί και η επεκτασιμότητα της 
προσφερόμενης λύσης. 

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου ασύρματου ελεγκτή κατανεμητή 
(pillar controller) με τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 67/2021 για το είδος αυτό, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη με αρ.67/2021 ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τελών των 
ασύρματων ελεγκτών κατανεμητών από τον υποψήφιο ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν 
παρατάσεις αυτής. H ένωση υπέβαλε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται: «Η Ένωσή μας εφόσον κριθεί 
ανάδοχος του Διαγωνισμού θα καλύπτει τα τηλεπικοινωνιακά τελών των ασύρματων ελεγκτών για όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη με αρ.67/2021 το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί σε 
τουλάχιστον δύο έργα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού. Στην τεχνική προσφορά 
θα προσκομιστούν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα – βεβαιώσεις. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή απέστειλε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στην ένωση δυνάμει το 
άρθρου 102 του ν.4412/2016 έγγραφό της με αρ. 7461/16-03-2022, με το οποίο ζήτησε προς αποσαφήνιση, ότι η 
κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τελών αφορά τους ασύρματους ελεγκτές κατανεμητών και όχι μόνο τους 
ασύρματους ελεγκτές φωτιστικών σωμάτων, την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία να δηλώνεται η 
κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τελών των ασύρματων ελεγκτών κατανεμητών από τον υποψήφιο ανάδοχο, για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής. Επίσης ζητήθηκε η υποβολή τουλάχιστον δύο πρωτοκόλλων 
παραλαβής εκ των πέντε έργων [έργα αναφοράς GLOBILED LMS], που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεσή της ένωσης.  

Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. προσκόμισε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 17-03-2022 έγγραφο, το οποίο έλαβε 
αρ. πρωτοκόλλου 7618/2022, με τις σχετικές διευκρινήσεις, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωσή της, σύμφωνα με την 
οποία, εφόσον η ένωση κριθεί ανάδοχος του Διαγωνισμού θα καλύπτει τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των ασύρματων 
ελεγκτών κατανεμητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής. Επίσης, επισημάνθηκε ότι τα 
ζητούμενα πρωτόκολλα παραλαβής εμπεριέχονται στην προσφορά της ένωσης, το οποίο και διαπίστωσε η επιτροπή.  

Η επιτροπή αξιολόγησε τα προσκομισθέντα στοιχεία και τα αποδέχτηκε. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και αφού ολοκλήρωσε η επιτροπή την αξιολόγηση του προσφερόμενου συστήματος 
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-συστήματος περιοδικής προληπτικής και επεμβατικής 
συντήρησης μέσω Η/Υ και τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων διαπίστωσε τα εξής: 

Κάθε προσφερόμενος ασύρματος ελεγκτής φωτιστικών σωμάτων καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Μελέτη με αρ.67/2021 και μάλιστα υπερκαλύπτει την προδιαγραφή 
«Θερμοκρασία Λειτουργίας» [ζητούμενη τιμή: -10οC- +50οC  προσφερόμενη τιμή: -10οC- +50οC (Datasheet)], την 
προδιαγραφή «Βαθμός στεγανότητας IP» [ζητούμενη τιμή: IP65 ή μεγαλύτερο  προσφερόμενη τιμή: IP66 (Datasheet)] 
και την προδιαγραφή «Μέγιστη ισχύς λειτουργίας» [ζητούμενη τιμή: <=3W  προσφερόμενη τιμή: <=2,5W 
(Datasheet)]. 

Κάθε προσφερόμενος ασύρματος ελεγκτής κατανεμητή (PILLAR CONTROLLER) καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Μελέτη με αρ.67/2021 και μάλιστα υπερκαλύπτει την προδιαγραφή 
«Θερμοκρασία Λειτουργίας» [ζητούμενη τιμή: -25οC- +65οC  προσφερόμενη τιμή: -30οC- +75οC (Datasheet)]. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.4 είναι «Β4= 105». 

 

Κριτήριο Κ.1.5 - Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ) 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.5 γίνεται με βάση την αντοχή σε κρούση φωτιστικού 
σώματος/προβολέα. 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.5 με βαρύτητα 3% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την αντοχή σε 
κρούση του φωτιστικού σώματος/προβολέα (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ6Β, Π1, Π2, Π3, Φ7, Φ8,Φ9,Φ10,Φ11).  
 

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.1.5 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

 
Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις IK08 (κατά ΕΝ 
62262) 

100 

3% 
Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις IK09 (κατά ΕΝ 
62262) 

110 

 
Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις IK10 (κατά ΕΝ 
62262) 

120 

 

Η επιτροπή αποτύπωσε στον Πίνακα Β.1.4 τον δείκτη αντοχής σε μηχανικές κρούσεις για κάθε προτεινόμενο 
φωτιστικό σώμα – προβολέα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις ελέγχου κατά ΕΝ62262 από διαπιστευμένο 
κατά ISO17025 εργαστήριο. 
 
Πίνακας Β.1.4-  Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων–προβολέων 

 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Δείκτης 
αντοχής σε 
μηχανικές 

κρούσεις (ΙΚ) 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 ΙΚ10 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 ΙΚ10 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 ΙΚ10 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 ΙΚ10 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 ΙΚ10 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
ΙΚ08 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 ΙΚ08 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 ΙΚ08 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 ΙΚ08 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 ΙΚ08 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASISA-075-03-1 ΙΚ08 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 ΙΚ08 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 ΙΚ08 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 ΙΚ08 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 ΙΚ08 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 ΙΚ08 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 ΙΚ08 

Όσον αφορά τον δείκτη αντοχής σε μηχανικές κρούσεις η επιτροπή βαθμολόγησε με «100» τα φωτιστικά σώματα 
Φ6, Φ6β, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11 και τους προβολείς Π1, Π2, Π3, γιατί ο δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις 
αυτών είναι IΚ08 και «120» τα φωτιστικά σώματα Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, γιατί ο δείκτης αντοχής σε μηχανικές 
κρούσεις αυτών είναι IΚ10.  
 
H τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.5 είναι «Β5 = 110». 

 

 

Κριτήριο Κ.1.6 - Στεγανότητα (ΙΡ) 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.6 γίνεται με βάση τη στεγανότητα του φωτιστικού 
σώματος (τύποι Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, φ5, Φ6, Φ6Β, Φ7, Φ8,Φ9,Φ10,φ11). 
 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.6 με βαρύτητα 7% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη στεγανότητα του 
φωτιστικού σώματος.  

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.1.6 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

 Στεγανότητα IP66 100 

7% Στεγανότητα IP67 110 

 Στεγανότητα IP68 ή μεγαλύτερο 120 

 
Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.6 με βαρύτητα 7% θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη στεγανότητα του 
λαμπτήρα (τύπος Λ1)/προβολέα (τύπος Π1,Π2,Π3).  

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.1.6 

Απαιτήσεις βαθμολογίας Βαθμολογία  

 Στεγανότητα IP65 100 

7% Στεγανότητα IP66 110 

 Στεγανότητα IP67 ή μεγαλύτερο 120 

 
Η επιτροπή αποτύπωσε στον Πίνακα Β.1.5 τον βαθμό στεγανότητας για κάθε προτεινόμενο φωτιστικό 
σώμα/λαμπτήρα/προβολέα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις ελέγχου κατά ΕΝ60598 από διαπιστευμένο 
κατά ISO17025 εργαστήριο. 
 
Πίνακας Β.1.5-  Βαθμός στεγανότητας των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων–λαμπτήρα-προβολέων 

 

Κωδικό
ς 

Υφιστάμενος τύπος Τεμάχια 
Προτεινόμενο 
Φωτιστικό/ 
Λαμπτήρας LED 

Βαθμός 
στεγανότητας 

Φ1 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W 1.417 AERAS-S-029-02-5 IP66 

Φ2 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W 495 AERAS-S-035-02-5 IP66 

Φ3 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W 2.758 AERAS-S-045-01-5 IP66 

Φ4 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W 1.508 AERAS-M-068-54-5 IP66 

Φ5 Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W 58 AERAS-M-090-54-5 IP66 

Φ6 Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W 8.287 
PHAETHON-009-

01-1 
IP66 

Φ6β Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W 292 PHAETON-020-01-1 IP66 

Φ7 Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W 35 OASIS-A-041-03-1 IP66 

Λ1 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W 1.586 GL-CN-30-XX-WW IP65 

Φ8 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W 87 OASIS-Α-030-03-1 IP66 

Φ7 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W 200 OASIS-A-041-03-1 IP66 

Φ9 Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W 86 OASIS^-075-03-1 IP66 

Φ10 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W 1.780 OASIS-Α-011-03-1 IP66 

Φ11 Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W 2.395 OASIS-A-036-03-1 IP66 

Π1 Προβολέας 100W 34 SGL-133-050-000 IP66 

Π2 Προβολέας 150W 115 SGL-133-080-000 IP66 

Π2 Προβολέας 200W 101 SGL-133-080-000 IP66 

Π3 Προβολέας 400W 65 SGL-133-065-020 IP66 

 

Όσον αφορά τον βαθμό στεγανότητας η επιτροπή βαθμολόγησε με «100» τα φωτιστικά σώματα Φ1 έως Φ11, γιατί ο 
βαθμός στεγανότητας αυτών είναι IP66, με «100» τον λαμπτήρα Λ1, γιατί ο βαθμός στεγανότητας αυτού είναι IP65 
και με «110» τους προβολείς Π1, Π2, Π3, γιατί ο βαθμός στεγανότητας αυτών είναι IP66.  

H τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.6 είναι «Β6 = 105». 

 

Κριτήριο Κ.1.7 - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, μεθοδολογία υλοποίησης, επόπτευσης, διαχείρισης και  ελέγχου 

του έργου 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.7 γίνεται με βάση το βέλτιστο χρονοδιάγραμμα της 
αρτιότερης μεθοδολογίας υλοποίησης και επόπτευσης, και της διαχείρισης και  ελέγχου του έργου καθ’ όλη τη 
διάρκειά του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς το Δήμο. 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου με βαρύτητα 20% γίνεται ως προς την πληρότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης 
επόπτευσης του και ελέγχου της υλοποίησης του έργου καθώς και του χρονοδιαγράμματος που θα ακολουθηθεί. 
Επιπλέον θα αξιολογηθεί ο τρόπος που ο υποψήφιος ανάδοχος θα διαχειρίζεται την παροχή των υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια της ΣΠΥ. 

Το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι σαφές, περιλαμβάνοντας όλες τις ενδιάμεσες φάσεις 
και τη χρονική διάρκεια κάθε μιας από τις φάσεις. Από το χρονοδιάγραμμα προκύπτει ότι η αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης, η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η υλοποίηση της επένδυσης της εγκατάστασης των 
φωτιστικών σωμάτων και του συστήματος τηλεδιαχείρισης- τηλεελέγχου, η παραμετροποίηση του συστήματος και η 
θέση σε λειτουργία αυτού θα ολοκληρωθούν σε 12 μήνες, το ανώτερο χρονικό διάστημα που θέτει η διακήρυξη.  

Στην τεχνική έκθεση υπάρχει αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, με πλήρη ανάλυση 
για την διαδικασία υλοποίησης αναβάθμισης, της διαδικασίας προμήθειας της επένδυσης, του τεχνολογικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, το οργανωτικό 
σχήμα της ομάδας έργου, της επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή. Η προτεινόμενη μεθοδολογία καλύπτει πλήρως 
το αντικείμενο του έργου και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καταδεικνύοντας ότι ο προσφέρων έχει κατανοήσει 
πλήρως τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.7 είναι «Β7 = 100». 

  

Κριτήριο Κ.1.8 - Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε kW/h) 

Σύμφωνα με την διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.1.8. γίνεται με βάση την προσφερόμενη Ετήσια 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε Kw/h) του κάθε υποψηφίου. 

Για το κριτήριο Κ.1.8. με βαρύτητα 20% τη μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει ο υποψήφιος που προσφέρει τη 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση. 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

κριτηρίου Κ.1.8 
Απαιτήσεις βαθμολογίας 

Βαθμολογί
α  

20% 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 65,53%  < 67,50% 100 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 67,50%  έως < 70,00% 110 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 70,00% 120 

 

Η τιμή βάσης 100 του κριτηρίου Κ.1.8. είναι το ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης που προβλέπεται στην διακήρυξη, 
δηλαδή 65,53% εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης με βάση την υφιστάμενη κατάσταση.  

H προσφερόμενη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε Kw/h) σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά της ένωσης 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. είναι 5.720.149 Kw/h. To ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας (%), λαμβάνοντας ως 
βάση την συνολική ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση ενέργειας (8.166.326,47 kW/h), είναι: 70,05%. 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.1.8 είναι «Β8 = 120». 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με το 

άρθρο 2.3.1. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του 

Πίνακα Β.1. Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον διαγωνιζόμενο και η συνολική βαθμολογία της, 

παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.1.6: 

 

Πίνακας Β.1.6 - Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.  για το Τμήμα 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

1 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης Τεχνικής 

προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

Κ.1.1 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών  των προτεινόμενων 
φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων led με 
τα απαιτούμενα  

Β1=105 20% 
Τ1= B1*0.2=105*0,20= 
21 

Κ.1.2 
Φωτεινή Απόδοση φωτιστικών σωμάτων 
(lm/W) 

Β2=100 10% 
Τ2= Β2*0,10 = 
100*0,10 = 10 

Κ.1.3 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των 
φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ 
προβολέων από τον οικονομικό φορέα 
πέραν του συμβατικού χρόνου της 
δωδεκαετίας  - Κάλυψη ανταλλακτικών 
πέραν του συμβατικού χρόνου της 
δωδεκαετίας 

Β3=120 10% 
Τ3= Β3*0,10=120*0,10 
= 12 

Κ.1.4. 

Πληρότητα-Συμμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών συστήματος τηλεελέγχου-
τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας-
συστήματος περιοδικής προληπτικής και 
επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ και 
δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων 

Β4=105 10% 
Τ4= 
Β4*0,10=105*0,10= 
10,5 

Κ.1.5. Δείκτης αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ)  Β5=110 3% 
Τ5= Β5*0,03=110*0,03 
= 3,3 

Κ.1.6. Στεγανότητα (ΙΡ) Β6=105 7% 
Τ6=Β6*0,07=105*0,07 
= 7,35 

Κ.1.7. 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, μεθοδολογία 
υλοποίησης, επόπτευσης, διαχείρισης και  
ελέγχου του έργου 

Β7=100 20% 
Τ7= Β7*0,20=100*0,20 
= 20 

Κ.1.8. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε kW/h) Β8=120 20% 
Τ8= Β8*0,20=120*0,2 
=24 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100% Τ = 108,15 

 

Η προσφορά της ένωσης «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, 

δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για το Τμήμα 1, σύμφωνα 

με την παρ.3.1.2 της διακήρυξης.  

 

 

B.2 Τμήμα 2 – Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, 

Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο 

Δήμο Κορινθίων 

 

Συμμετείχε: Ένωση «COM2S – WW&E» 

 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της ένωσης COM2S – WW&E διαπιστώθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ.01/2020 για το 

Τμήμα 2, ενώ ως προς κάποια χαρακτηριστικά υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης, όπως 

αναλύεται κάτωθι. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ένωσης COM2S – WW&E βάσει 

των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήριο ανάθεσης  - βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.2.1. [Πίνακας 14 της διακήρυξης]: 

 

Πίνακας Β.2.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 80%) 

 

ΟΜΑΔΕΣ Κριτήριο  Βαθμολογία Βαρύτητα 

ΟΜΑΔΑ Α Κάλυψη Προδιαγραφών και Απαιτήσεων  60% 

Κ.2.1. Κατανόηση στόχων – απαιτήσεων-ιδιαιτεροτήτων 
έργου. Συμφωνία πρότασης με τεχνικές 
προδιαγραφές  

100 - 120 30% 

Κ.2.2. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / 
τεκμηρίωση  

100 - 120 15% 

Κ.2.3. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, 
εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα)  

100 - 120 15% 

ΟΜΑΔΑ Β Οργάνωση του Έργου-Ομάδα έργου  40% 

Κ.2.4. Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και 
προτεινόμενη δομή και οργάνωση της  

100 - 120 10% 

Κ.2.5. Στελέχωση, καταλληλότητα και εμπειρία της 
Ομάδας Έργου. Λειτουργία, ροή εργασιών και 
καταλληλότητα της κατανομής ρόλων και 
καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου.  

100 - 120 30% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 

 

 

Κριτήριο Κ.2.1 - Κατανόηση στόχων – απαιτήσεων-ιδιαιτεροτήτων έργου. Συμφωνία πρότασης με τεχνικές 

προδιαγραφές 

 

Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τους 

σκοπούς, τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του έργου. Η ένωση έχει παραθέσει με σαφήνεια και με πληρότητα 

το περιβάλλον του έργου, ενώ τεκμηριώνεται η γνώση της, όσον αφορά στις τοπικές συνθήκες και γενικότερα της 

υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κορινθίων, των χαρακτηριστικών του και των 
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προσδοκιών του Δήμου από μια Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Γίνεται εκτενής αναφορά στο σχετικό 

με τη σύμβαση Κανονιστικό – Νομοθετικό Πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί δείχνει ότι η ένωση είναι γνώστης των χρηματοοικονομικών και τεχνικών 

χαρακτηριστικών των υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης 

συστημάτων οδοφωτισμού κοινοχρήστων χώρων.  

Με τα βάσει τα ανωτέρω δεδομένα η πρόταση της ένωσης είναι προς την κατεύθυνση μιας άρτιας και αποδοτικής 

υποστήριξης κατά την υλοποίηση της  σύμβασης του Τμήματος 1 για την «Ενεργειακή αναβάθμιση -

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Κορινθίων».  

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.1 είναι «Β1= 110». 

 

 

Κριτήριο Κ.2.2 - Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκμηρίωση 

Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις, καθώς αναλύεται και τεκμηριώνεται με πληρότητα και σαφήνεια 
το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου. 
Επιπλέον, εντοπίζονται και αναλύονται τα κρίσιμα θέματα για την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι 
που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κατά την υλοποίηση της Σύμβασης Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου 
Υποστήριξης (Τμήμα 2) και της Κύριας Σύμβασης (Τμήμα 1). 
Προτείνεται δε ήδη από το σημείο αυτό ο τρόπος, με τον οποίο αυτές οι αδυναμίες θα μπορέσουν είτε να 
προληφθούν άμεσα, είτε αν εμφανιστούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.  
Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως την 
υποβαλλόμενη πρόταση. 

Επομένως η βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.2 είναι «Β2 = 105». 

 

 

Κριτήριο Κ.2.3 - Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα) 

 
Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς παραθέτει πλήρης ανάλυση της 
μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, αφού αναλύει διεξοδικά το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου, τα 
μεθοδολογικά και υποστηρικτικά εργαλεία. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία, δηλώνεται ότι θα 
χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Project Management Methodology (PMM) και αναλύονται οι δράσεις αυτής. Η 
μεθοδολογία αυτή παρέχει κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των παραγόντων που 
συμβάλλουν στην ομαλή ροή των εργασιών του έργου, την αντιμετώπιση των κρίσεων και τη διασφάλιση της 
ποιότητας των προϊόντων του, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθολογική χρήση των πόρων και βοηθώντας στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων υλοποίησης του.  
Στην τεχνική προσφορά γίνεται λεπτομερής ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την εκπόνηση  των απαιτούμενων 
παραδοτέων, ειδικά αυτών που αφορούν στην Α’ Φάση του έργου που είναι και η κρισιμότερη. Η λεπτομερής 
περιγραφή του περιεχομένου των παραδοτέων (Εγχειρίδιο λειτουργίας, μέτρησης και επαλήθευσης των 
εξοικονομήσεων ενέργειας, δημιουργία αλγορίθμου υπολογισμού και αναπροσαρμογής του κόστους των υπηρεσιών 
οδοφωτισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σειρά ενδεικτικών τυποποιημένων εντύπων κλπ) και η εξειδίκευση 
στις επιμέρους φάσεις και δραστηριότητες του έργου, δείχνει ότι η ένωση έχει κατανοήσει το έργο και έχει μελετήσει 
ήδη από τώρα και γνωρίζει με ακρίβεια πώς θα χειριστεί το αντικείμενο του έργου, μέσα στο χρονικό περιθώριο 
υλοποίησής του. 
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Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.3 είναι «Β3= 115». 

 

Κριτήριο Κ.2.4 - Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και προτεινόμενη δομή και οργάνωση της 

 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις όσον αφορά στο Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου, καθώς αυτό 
περιγράφεται με πληρότητα και σαφήνεια, ενώ η προτεινόμενη δομή της ομάδας είναι λειτουργική, χάρη στην 
συνεργασία των μελών της ομάδας στο παρελθόν, η οποία δύναται να διασφαλίσει τις συνθήκες συνεργασίας, 
σημαντική παράμετρο για την επιτυχή και αξιόπιστη υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών του συμβούλου. 
Επιπλέον, η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει μια πρόταση για την επικοινωνία του συμβούλου με την αναθέτουσα 
αρχή και τον ανάδοχο της κύριας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης. Η επικοινωνία θα είναι 
τυποποιημένη και συστηματική (με τακτικές συναντήσεις, σύστημα τακτικών αναφορών, τήρηση φακέλου 
παρακολούθησης του έργου με κοινή πρόσβαση, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου επικοινωνίας για το έργο) δεδομένης 
της πολυπλοκότητας του έργου και της συμμετοχής σε αυτό πλήθους εμπλεκομένων. 
 

Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.4 είναι «Β4= 105». 

 

Κριτήριο Κ.2.5 - Στελέχωση, καταλληλότητα και εμπειρία της Ομάδας Έργου. Λειτουργία, ροή εργασιών και 

καταλληλότητα της κατανομής ρόλων και καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.2.5 με βαρύτητα 30%, θα ληφθεί υπόψη και η Εμπειρία 
της ομάδας Έργου ως προς την ύπαρξη μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών.  

 

Συντελεστής βαρύτητας 
κριτηρίου Κ.2.5 

Έτη από την κτήση του 
πτυχίου/διπλώματος 

Εμπειρία Βαθμολογία 

 Τουλάχιστον 10 έτη Από 0 έτη έως 3 έτη 100 

30% Τουλάχιστον 10 έτη Από 3 έτη έως 6 έτη 110 

 Τουλάχιστον 10 έτη Πάνω από 6 έτη  120 

Για κάθε διδακτορικό/μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στελέχους, ο οικονομικός φορέας θα λάβει επιπλέον βαθμούς 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Α/Α Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό Βαθμολογία 

1 1 3 

2 2 6 

3 3 ή και περισσότερα 9 

Βέβαια, σε καμία περίπτωση η συνολική βαθμολογία του βαθμολογούμενου οικονομικού φορέα δε θα ξεπερνά τους 
120 βαθμούς. 

Η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς γίνεται λεπτομερής παρουσίαση της 
σύνθεσης της ομάδας έργου. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ομάδα έργου περιλαμβάνει εξειδικευμένο στελεχιακό 
δυναμικό υψηλού επιπέδου. Στο σύνολό της η ομάδα έργου διαθέτει την γνώση και εμπειρία που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του έργου. Η γνώση/εμπειρία τεκμηριώνεται με τα βιογραφικά 
σημειώματα, τις σπουδές και την προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία των μελών της ομάδας έργου. 
Σημειώνεται ότι τα 3 από τα 4 μέλη της ομάδας έργου διαθέτουν ειδική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του 
έργου 15 ετών, ενώ το 1 μέλος ειδική εμπειρία 10 ετών. Ένα μέλος της ομάδας έργου διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών 
σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα.  
 
Τα καθήκοντα και οι ρόλοι των μελών της ομάδας έργου είναι σαφώς ορισμένα προς διασφάλιση ότι το σύνολο των 
απαιτούμενων εργασιών θα υλοποιηθούν με ακρίβεια. Δίνεται ανάλυση της κατανομής των καθηκόντων των μελών 
σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά μέλος, ανά φάση και παραδοτέο. Παρατίθεται με σαφήνεια η ροή εργασιών για 
την αποτελεσματική υλοποίηση των υπηρεσιών και των παραδοτέων, την παρακολούθηση και μέτρηση, τον έλεγχο 
πιθανού μη συμμορφούμενου παραδοτέου ή υπηρεσίας, τις προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες και την 
ολοκλήρωση του έργου. 
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Επομένως, η τελική βαθμολογία που έθεσε η επιτροπή για το κριτήριο Κ.2.5 είναι «Β5 = 120». 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με το 

άρθρο 2.3.1. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του 

Πίνακα Β.2.1. Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον διαγωνιζόμενο και η συνολική βαθμολογία της, 

παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.2.2: 

 
 

Πίνακας Β.2.2 - Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ένωσης COM2S – WW&E  για το Τμήμα 2 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθμολογία 

(Βi) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(σβi) 

Βαθμολογία  
Αξιολόγησης Τεχνικής 

προσφοράς 
(Τi=Βi*σβi) 

Κ.2.1 
Κατανόηση στόχων – απαιτήσεων-
ιδιαιτεροτήτων έργου. Συμφωνία πρότασης 
με τεχνικές προδιαγραφές  

Β1=110 30% 
Τ1= B1*0.3=110*0,30=  
33 

Κ.2.2 
Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / 
τεκμηρίωση  

Β2=105 15% 
Τ2= Β2*0,15=105*0,15 
=  15,75 

Κ.2.3 
Μεθοδολογία υλοποίησης έργου 
(οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, 
παραδοτέα)  

Β3=115 15% 
Τ3= Β3*0,15=115*0,15 
= 17,25 

Κ.2.4 
Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και 
προτεινόμενη δομή και οργάνωση της  Β4=105 10% 

Τ4= 
Β4*0,10=105*0,10= 
10,5 

Κ.2.5. 

Στελέχωση, καταλληλότητα και εμπειρία της 
Ομάδας Έργου. Λειτουργία, ροή εργασιών 
και καταλληλότητα της κατανομής ρόλων και 
καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου.  

Β5=120 30% 
Τ5= Β5*0,03=105*0,30 
= 36 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100% Τ = 112,50 

 

Η προσφορά της ένωσης «COM2S – WW&E» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση 

της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για το Τμήμα 2, σύμφωνα με την παρ.3.1.2 

της διακήρυξης.  

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της στις 21-03-2022 κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων και  

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

 

(Α)  την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων: 

Τμήμα Οικονομικός φορέας Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. Τ = 108,15 

2 COM2S – WW&E Τ = 112,50 

στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
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οικονομικών προφορών τους, με τις ανωτέρω βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς. 

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 «Τα αποτελέσματα των εν λόγω 

σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός 

από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω 

απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς»  

 ΚΑΙ  

 «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 

της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας». [Παρ.6 του άρθρου 100 του ν.4412/2016] 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 
 

 

Η Επιτροπή 
 

Ελένη Σαββανού  
 
 

Ευδοκία Παντελέων 
 
 

Άννα Γιαβάση  

 

   
 

………………………………………………………………………………………….. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για 
την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Στην Κόρινθο, σήμερα 23-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
65/759/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151564 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 39247/31-12-2021  
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών 
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Ευδοκία Παντελέων 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 39247/31-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων», το έγγραφο με αρ. 8220/22-03-2022 περί ανακοίνωσης αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους.  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
οικονομικών φορέων: 
 

α/α Οικονομικός φορέας 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

2 COM2S – WW&E 

 
των οποίων τις προσφορές σύμφωνα με το Αρ.1 Πρακτικό της, η επιτροπή διαγωνισμού είχε εισηγηθεί την πρόκριση 
στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της 
αποσφράγισης και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για κάθε Τμήμα.   

 

TMHMA 1 

Συμμετέχει η ένωση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» 

 

Η επιτροπή εξέτασε αναλυτικά το αρχείο «220131_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ MYT_signed.pdf» της 
οικονομικής προσφοράς της ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.3.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του υποβληθέντος αρχείου «220131_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
MYT_signed.pdf», η ένωση επισύναψε στον ηλεκτρονικό φάκελο της οικονομικής προσφοράς το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο όπου αποτυπώνεται η οικονομική της προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε μορφή αρχείου .pdf και η 
οποία είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ TMHMA 1), όπως αυτό 
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τροποποιήθηκε με το αρ.2356/27-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και αναρτήθηκε στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 27-01-2022. 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας για το σύνολο της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Από τον έλεγχο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς της 
ένωσης «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» για το σύνολο της υπηρεσίας και κρίνεται αποδεκτή. 
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ένωσης καταγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα ως εξής: 

 

Τμήμα 1  
Ποσό- 
τητα 

Εκτιμώμενη 
αξία (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Ενεργειακή αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Κορινθίων 

1 12.442.925,53 11.788.300,00 2.829.192,00 14.617.492,00 

 

Η προσφερόμενη έκπτωση (%) επί της αξίας του δικαιώματος προαίρεσης (αξία χωρίς ΦΠΑ) του πίνακα 9 
(Ενδεικτικός προϋπολογισμός επένδυσης) του παραρτήματος 1-μελέτης είναι: 5,2%. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης η Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 20%) 
γίνεται ως εξής: 

Οι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και προκύπτουν από το 
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του σχετικού Παραρτήματος για το τμήμα 1. Πιο 
συγκεκριμένα η βαθμολογία (ΒΟΠι) της κάθε Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠι) ισούται με το λόγο 
του χαμηλότερου συνολικού προσφερόμενου κόστους για τον Δήμο (ΣΠΚmin), προς το 
Βαθμολογούμενο Προσφερόμενο Συνολικό Κόστος για τον Δήμο, που προκύπτει από την 
Οικονομική Προσφορά (ΣΠΚι), ως ακολούθως :  

 

ΒΟΠι = 100 x ΣΠΚmin / ΣΠΚι, 

 

όπου:  

α. ΣΠΚmin είναι το μικρότερο υποβληθέν προσφερόμενο συνολικό κόστος για τον Δήμο (προκύπτει 
από το άθροισμα του Συνολικού Οικονομικού Οφέλους του Αναδόχου (Α) και του Συνολικού 
κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου (Β), και  

β. ΣΠΚι είναι το βαθμολογούμενο Συνολικό Προσφερόμενο Κόστος για το Δήμο (ΣΠΚι), που 
προκύπτει αντίστοιχα από το άθροισμα του προσφερόμενου Οικονομικού Οφέλους του Αναδόχου 
(Α) και του προσφερόμενου Συνολικού Κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου (Β). Ο 
προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής 
βαρύτητας της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ= 20%. 

Προσδιορισμός πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής: Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Η συνολική βαθμολογία Α για κάθε 
διαγωνιζόμενο προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: Α = 0,20*ΒΟΠι + 0,80*Τ. Ο προκύπτων βαθμός 
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη 
βαθμολογία Α ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος.  

 

Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά της ένωσης προκύπτουν ότι:  
ΣΠΚmin = ΣΠΚι = 16.849.405,91 € 
 
H βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς της ένωσης είναι υπολογίζεται ως εξής: 
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ΒΟΠι = 100 x ΣΠΚmin / ΣΠΚι = 100 x 16.849.405,91/16.849.405,91 = 100 x 1 =100 
 
 
Δεδομένου ότι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ένωσης είναι Τ = 108,15 σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της 
επιτροπής, η συνολική βαθμολογία της προσφοράς της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» είναι:  
 
Α = 0,20*ΒΟΠι + 0,80*Τ = 0,20*100 + 0,80*108,15 = 20+86,52 = 106,52 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην οικονομική προσφορά της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.», η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.  
 
Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω 

για το Τμήμα 1 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης: 
 

2. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

 

 

 

TMHMA 2 

Συμμετέχει η ένωση «COM2S – WW&E.» 

 

Η επιτροπή εξέτασε αναλυτικά το αρχείο «Oikonomiki_signed.pdf» της οικονομικής προσφοράς της ένωσης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.3.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του υποβληθέντος αρχείου «Oikonomiki_signed.pdf», η ένωση επισύναψε στον 
ηλεκτρονικό φάκελο της οικονομικής προσφοράς το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο όπου αποτυπώνεται η οικονομική 
της προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε μορφή αρχείου .pdf και η οποία είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ TMHMA 2). 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας για το σύνολο της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Από τον έλεγχο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς της 
ένωσης «Oikonomiki_signed.pdf» για το σύνολο της υπηρεσίας και κρίνεται αποδεκτή. 
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ένωσης καταγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα ως εξής: 

 

Τμήμα 2 
Ποσό- 
τητα 

Εκτιμώμενη 
αξία (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 
Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση 
του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων 

1 240.000,00 220.000,00 52.800,00 272.800,00 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης η Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 20%) 
γίνεται ως εξής: 

 
Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΣΟΠ) 
ως εξής:  

ΣΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100  

Όπου ΟΠmin είναι η μικρότερη ύψους Οικονομική Προσφορά που αξιολογήθηκε και ΟΠi η 
οικονομική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.   
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Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (ΤΒΑ) προκύπτει από τον τύπο:  

ΤΒΑi=(ΣΤΠi*0,80)+(ΣΟΠi*0,20)  

όπου ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου, ΣΤΠi η συνολική βαθμολογία 
της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς. 

όπου ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΣΤΠi = ΤΠi/ΤΠmax*100 

 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά της ένωσης προκύπτουν ότι:  
ΟΠmin = ΟΠι = 220.000,00 € 
 
H βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς της ένωσης υπολογίζεται ως εξής: 
 
ΣΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100 = 220.000,00/ 220.000,00 *100= 100 x 1 =100 
 
Δεδομένου ότι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ένωσης είναι ΤΠι = 112,50 σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 
της επιτροπής και ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς είναι ΣΤΠι = ΤΠi/ΤΠmax*100 = 112,50/112,50*100 = 100, 
η συνολική βαθμολογία της προσφοράς της «COM2S – WW&Ε» είναι:  
 
ΤΒΑi = (ΣΤΠi*0,80)+(ΣΟΠi*0,20) = 100*0,80 + 100*0,20 = 100 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην οικονομική προσφορά της «COM2S – WW&Ε», η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.  
 
Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω 

για το Τμήμα 2 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης: 
 

2. COM2S – WW&Ε 
 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Την έγκριση του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης «[..] το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα 
αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. 
ΚΑΙ  
«Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 
της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 
της παρούσας». [Παρ.6 του άρθρου 100 του ν.4412/2016] 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, 
συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
 
 
 

Η Επιτροπή 

 

 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

     Ελένη Σαββανού 

 

 

     Ευδοκία Παντελέων 

 

 

     Άννα Γιαβάση 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για 

την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Στην Κόρινθο, την 14-04-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 65/759/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους 
για τα Τμήματα 1 και 2 στα πλαίσια διενέργειας του υπ. αριθ. 151564 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ. αριθ. 
39247/31-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών 
Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Ευδοκία Παντελέων 

3. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση 

 
Με το υπ’ αριθ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών 
αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των κάτωθι οικονομικών φορέων 
ως προσωρινών αναδόχων ως εξής:  
 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

α/α Οικονομικός φορέας Τμήμα 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL 
A.E.  

Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Κορινθίων 

2 COM2S – WW&Ε Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων 

 
Σε συνέχεια του πρακτικού αυτού, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς ανάδοχους, πρόσκληση με την οποία 
κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτούς με αρ. πρωτ.: 8720/29-03-2022 [κοινοποίηση στις 29-03-2022], τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
Για το Τμήμα 1 ο προσωρινός ανάδοχος επιπροσθέτως προσκομίζει τα κάτωθι: 
1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο) 
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο) 
και  

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή των ειδών, ως περιγράφεται και στις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές, με το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 08-04-2022.  
 
Στις 08-04-2022 η ένωση COM2S – WW&Ε υπέβαλε μέσω της συστήματος της επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ αίτημα 
με το οποίο  ζήτησε δυνάμει της παρ. 3.2 της διακήρυξης παράταση για την ολοκλήρωση της υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ προσκόμισε και τις σχετικές αιτήσεις. 
 
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 151564 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης από τους  προσωρινούς ανάδοχους.  
 
Η επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα αρχεία των δικαιολογητικών κατακύρωσης στους Πίνακες 1 και 2. 
 
Πίνακας 1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της ένωσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. για το Τμήμα 1 
Όνομα αρχείου 

Φάκελος - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 

ΥΔ_ακριβή αντίγραφα_signed 

Υποφάκελος - 2.2.3.1_Ποινικά Μητρώα 

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ_ΠΜ_19217-01.02.2022 

3. ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ_ΠΜ_36624-03.02.2022 

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

5. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ΠΜ_36625-03.02.2022 

6. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΠΜ Αρ. Πρωτ. 59743-10.2.22 

7. ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

8. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

9. ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

10. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ_ΠΜ_43482-03.02.2022 

11. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ_ΠΜ_4338-01.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΠΜ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Α.ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ Αρ.Πρωτ.20797-02.12.2021 
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ΠΜ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Ε. ΚΑΚΑΡΑΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αρ.Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Ε.ΧΡΥΣΑΦΗΣ Αρ. Πρωτ.155917-4.11.21 

ΠΜ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗ Αρ. Πρωτ.295556-5.1.21 

ΠΜ Κ. ΜΑΥΡΙΑΚΗ Αρ.Πρωτ.442394-8.11.21 

ΠΜ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Αρ. Πρωτ. 442394-8.11.21 

ΠΜ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Αρ.Πρωτ.442394-8.11.21 

ΠΜ Σ.ΚΑΣΔΑ-Αρ. Πρωτ. 295545-5.11.21 

Υποφάκελος - 2.2.3.2_Ενημερότητες 

ΜΥΤ Ασφαλιστική Ενημερότητα έως 27.09.2022 

ΜΥΤ Φορολογική Ενημερότητα-15.03.2022-15.05.2022 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.α_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης_signed 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 14.04.22 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.α_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.2.Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης_signed 

ΦΟΡ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΝΧ)-ΜΥΤ-07.01.2022-07.03.2022 

Υποφάκελος - 2.2.3.4.β_Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΑΑΔΕ 

04.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

22.03.22 ΜΥΤ Πιστοποιητικό ενιαίο 

Στοιχεία Μητρώου _ Επιχείρησης Συνοπτική Εικόνα 28_03_22 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

11.01.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

TaxisNET Στοιχεία Μητρώου _ Επιχείρησης 03.01.2022 

ΜΥΤ Πιστοποιητικό Ειρηνοδκείο 17122021 

ΜΥΤ πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη πτώχευσης 17122021 

ΜΥΤ Πρωτ ενιαίο πιστοποιητικό 20122021 

ΜΥΤ_ΑΑΔΕ_Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης 

Υποφάκελος - 2.2.3.4_ΥΔ για λοιπές περιπτώσεις 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.4_signed 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.4_signed 

Υποφάκελος - 2.2.3.5_Ονομαστικοποίηση Μετοχών 

29.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Μετοχών 

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΜΥΤΙΛ_(29.3.22)_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._Εξωχώριες_signed 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (GR) 29.03.2022 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΕΝ) 29.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

11.01.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ_ΜΥΤΙΛ_(13.1.2022)_signed 

ΜΥΤ_Υ.Δ._Εξωχώριες_signed 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (GR) 11.01.2022 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 5% (GR) 11.01.2022 

Υποφάκελος - 2.2.3.9_ΥΔ Μη κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού 

ΜΥΤ_Υ.Δ._2.2.3.9_signed 

Υποφάκελος - 2.2.4_EBEA 

08.03.22 ΕΒΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

ΜΥΤ_ΕΒΕΑ_13.01.2022 

ΜΥΤ_ΕΒΕΑ_14.01,2022 

Υποφάκελος - 2.2.5α_Οικ. Καταστάσεις 

01. ΜΥΤ_ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 

01. ΜΥΤ_ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 

01. ΜΥΤ_ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 

Υποφάκελος - 2.2.6α_Συμβάσεις-Βεβαιώσεις Έργων 

ΥΔ_Κατάλογος Συμβάσεων_signed 

Υποφάκελος - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ 

Υποφάκελος - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

210916_ΣΠΥ Βόλος_Πιστοποιητικό Εμπειρίας 

Υποφάκελος - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

211227_ΣΠΥ Βόλος_Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής 

Υποφάκελος _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

200203_Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών_ 

Υποφάκελος - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ 

211103_ΓΕΜΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΞ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5) 

211118_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΕΛΕΜΚΑ 

Υποφάκελος - 2.2.6β_Προσωπικό 
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0. ΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

01. ΛΥΤΡΑΣ CV, ΠΤΥΧΙΟ, ΤΕΕ 

01. ΛΥΤΡΑΣ ΥΔ Αποδοχής 

01. ΛΥΤΡΑΣ ΥΔ Εμπειρίας 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

0. ΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ_signed 

01. ΛΥΤΡΑΣ ΥΔ Αποδοχής 

Υποφάκελος - 2.2.7_ISO 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ_ISO 9001 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ_ISO 14001 

Υποφάκελος - B6_Νόμιμη Εκπροσώπηση 

29.03.22 ΓΕΜΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

29.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

30.03.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

220401_ΜΥΤ_Υ.Δ.για νομιμοποίηση_signed 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

11.01.2022 ΓΕΜΗ  ΜΥΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

11.01.2022 ΓΕΜΗ ΜΥΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

17.01.2022 ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (003) 

220128_ΜΥΤ_Υ.Δ.για νομιμοποίηση_signed 

Υποφάκελος - B7_ΜΕΕΠ 

210803_ΜΥΤ_ΠTΥΧΙΟ 

211104_ΜΥΤ_EΝHΜEPΟTHTΑ ΠTΥΧΙΟΥ 

Υποφάκελος - Φορολογικές ενημερότητες Κοινοπραξιών 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ- ΛΗΞΗ  - 14_05_2022 Κ.Κ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΒΡΟΥ 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

210803_ΜΥΤ_ΠTΥΧΙΟ 

211104_ΜΥΤ_EΝHΜEPΟTHTΑ ΠTΥΧΙΟΥ 

Υποφάκελος - Φορολογικές Ενημερότητες Κοινοπραξιών 

ΚΞ4 ΑΦΜ 996772074 LAST 17.12.2021 - 17.02.2022 (72887827) 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ- ΛΗΞΗ  - 10_03_2022 Ν.Χ 

Υποφάκελος - Β8_Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

220117_MYTEUSIF - SIREC_Ιδιωτικό συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας_signed 

 

Φάκελος - EUSIF SL AE 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -EUSIF - signed EB 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -EUSIF - signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.1_Ποινικά Μητρώα 

1.ΔΑ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

2.ΕΜ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

3.ΛΒ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. ΔΑ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

2. EB_Ποινικό Μητρώο_08122021-08.03.2022 

3. ΛΒ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

Υποφάκελος  - 2.2.3.2_Ενημερότητες 

i. EUSIF_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_29.03-29.05.2022 

ii. EUSIF_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_29.03.2022- 28.09.2022 

iii. EUSIF ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed EB 

iv. EUSIF ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. EUSIF ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 07.01.22-07.03.22 

ii. EUSIF AE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 07.01.22-06.07.22 

iii. EUSIF ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed EB 

iv. EUSIF ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ - signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.4.β_Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΑΑΔΕ 

i. EUSIF ΔΙΚ. ΦΕΡ. ΕΚΔΟΘ. 17.01.2022 

ii. ΓΕΝ.ΠΙΣΤ. ΓΕΜΗ_EUSIF_29.03.2022 

iii._EUSIF_ΕΙΚΟΝΑ ΤΑXISNET_30.03.2022 

iv. EUSIF Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. EUSIF ΔΙΚ. ΦΕΡ. ΕΚΔΟΘ. 17.01.2022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_11.01.2022 

iii. EUSIF AE ΕΙΚΟΝΑ TAXISNET 

iv. EUSIF Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - 2.2.3.4_ΥΔ για λοιπές περιπτώσεις 

EUSIF ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4 - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4 - signed EB 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Υποφάκελος - 2.2.3.5_Ονομαστικοποίηση Μετοχών 

1. EUSIF_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων Προσωρ.Αναδόχου-30εργασ- signed EB 

1.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠOΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_29.03.2022 

1.2. EUSIF ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΕΜΗ 

1.3 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _29.03.2022 

1.4 ΥΔ EUSIF SL- EUSIF AKΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΤΧ - signed EB 

2. SECP_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY CAPITAL29.03.2022 

2.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ _SIREC ENERGY CAPITAL .29.03.2022 

2.3 ΥΔ SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ-signed DA 

3. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY_ 29.03.2022 

3.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_29.03.2022 

EUSIF ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ-ανάδοχος -signed EB 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -EUSIF - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. EUSIF_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων Προσωρ.Αναδόχου-30εργασ-signed EB 

1.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_11.01.2022 

1.2. EUSIF ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΕΜΗ 

1.3 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _ 11.01.2022 

1.4 ΥΔ EUSIF SL- EUSIF AKΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΤΧ - signed EB 

2. SECP_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY CAPITAL. 13.01.2022 

2.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ _SIREC ENERGY CAPITAL _13.01.2022 

2.3 ΥΔ SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ-signed DA 

3. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

3.2 ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_11.01.2022 

EUSIF ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ-signed EB 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -EUSIF- signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.3.9_ΥΔ Μη κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού 

EUSIF ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed EB 

Υποφάκελος - 2.2.4_EBEA 

ΕΒΕΑ_EUSIF_ΕΚΔ.30.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF _ ΕΒΕΑ_13.01.2022 

Υποφάκελος - 2.2.5α_Οικ. Καταστάσεις 

EUSIF ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-rev2- signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

EUSIF ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-rev2 - signed eB 

Υποφάκελος - B6_Νόμιμη Εκπροσώπηση 

i.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ.ΓΕΜΗ_EUSIF_ΕΚΔ.30.03.2022 

ii.ΓΕΝ.ΠΙΣΤ. ΓΕΜΗ_EUSIF_ΕΚΔ.29.03.2022 

iii.ΑΝ.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ._EUSIF_ΕΚΔ.29.03.2022 

iv. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EUSIF 

v. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_EUSIF SL_signed EB 

vi. EUSIF ΥΔΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ - signed EB 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i.Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπισης EUSIF_14012022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_ EUSIF_11.01.2022 

iii. ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ _EUSIF _ 11.01.2022 

iv. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EUSIF 

v. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_EUSIF SL_signed EB 

vi. EUSIF ΥΔΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ - signed EB 

Υποφάκελος - Β8_Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

220117_MYTEUSIF - SIREC_Ιδιωτικό συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας_signed 

 

Φάκελος - SIREC ENERGY AE 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -SE- signed DA 

ΥΔ 2.2.3 - ΓΕΝΙΚΗ -SE_AD_signed 

Υποφάκελος - 2.2.3.1_Ποινικά Μητρώα 

1.ΔΑ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

2.ΕΜ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

3.ΛΒ_ΠΟΙΝ. ΜΗΤ_ 28032022-28.06.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. ΔΑ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 

2. EB_Ποινικό Μητρώο_08122021-08.03.2022 

3. ΛΒ_Ποινικό Μήτρώο_08122021-08.03.2022 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Υποφάκελος - 2.2.3.2_Ενημερότητες 

i. SE_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ 29.03-29.04.2022 

ii. SE_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_29.03.2022-28.09.2022 

iii. SE ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed DA 

iv. SE ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. SE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 11.01.22-11.02.22 

ii.SE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 11.01.2022-08.07.2022 

iii. SE ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- signed DA 

iv. SE ΥΔ 2.2.3.2.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡ ΑΝΑΔ- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.3.4.β_Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ΑΑΔΕ 

i. SIREC ENERGY_ ΔΙΚΑΣΤ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_11012022 

ii.ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠ. ΓΕΜΗ_ SIREC ENERGY_29.03.22 

iii. SIREC AE ΕΙΚΟΝΑ TAXISNET 30.03.2022 

iv. SE Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. SIREC ENERGY_ ΔΙΚΑΣΤ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_11012022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

iii. SIREC AE ΕΙΚΟΝΑ TAXISNET 

iv. SE Ένορκη βεβαίωση Δ. Κορινθίων 

Υποφάκελος - 2.2.3.4_ΥΔ για λοιπές περιπτώσεις 

SE ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

SE ΥΔ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ 2.2.3.4- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.3.5_Ονομαστικοποίηση Μετοχών 

i.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY_ 29.03 (1) 

ii. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

SE ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ - ανάδοχος-signed DA 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -SE - signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

ii. SE_Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων-30εργασ-signed ΔΑ 

SE ΥΔ ΕΞΩΧΩΡΙΑ signed DA 

ΥΔ 2.2.3.5 - 3310_2005 -SE- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.3.9_ΥΔ Μη κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού 

SE ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

SE ΥΔ 2.2.3.9 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- signed DA 

Υποφάκελος - 2.2.4_EBEA 

ΕΒΕΑ_SE_ΕΚΔ.30.03.2022 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

SIREC ENERGY_ ΕΒΕΑ_11.01.2022 

Υποφάκελος - 2.2.5α_Οικ. Καταστάσεις 

03. Sirec Energy  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

03. Sirec Energy ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

SE ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-rev1-signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

03. Sirec Energy ΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υποφάκελος - 2.2.6α_Συμβάσεις-Βεβαιώσεις Έργων 

1. ΥΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ + ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-REV2 signed DA 

Υποφάκελος - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ 

Υποφάκελος - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ 

6_1ος τριμηνιαίος 01.07.19-30.09.19_επικ 

6_Αποστολή 1ου πιστοποιητικού εξοικονομησης ενέργειας_ επ 

7_2020.01.08 2ος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ 01.10.2019-31.12.2019_επ 

7_Αποστολή 2ου πιστοποιητικού εξοικονόμησης ενέργειας_επ 

8_3ος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_επ 

8_Αποστολή 3ου πιστοποιητικού_επ 

9_7ο πιστοποιητικό ενδιάμεσου λογαριασμού_επ 

9_7ος Τριμηνιαίος Ενδιάμεσος Λογαριασμός_επ 

Υποφάκελος - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

5.Zante_Πιστοπ εμπειρίας_epikiromeno 

Υποφάκελος - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

4_ΣΠΥ Ζακύνθου Πρωτ. Παραλαβής_επ 

Υποφάκελος _ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

2.ZANTE EPC_epikiromeno 

Υποφάκελος - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ 

3.Sirec Energy_Ζάκυνθος_ΚΑΤ ΚΞ_επ 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

1. ΥΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ + ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-REV2 signed DA 
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Υποφάκελος - 2.2.6β_Προσωπικό 

02. ΒΕΡΓΟΣ-ΆΔΕΙΑ ΕΠ 

02. ΒΕΡΓΟΣ-Βεβαίωση Εμπειρίας Sirecled 

02. ΒΕΡΓΟΣ-ΠΤΥΧΙΟ 

4.ΛΒ-ΥΔ αποδοχής συνεργασίας προσ. αναδ._signed. 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

02. ΒΕΡΓΟΣ-ΥΔ αποδοχής συνεργασίας_signed 

Υποφάκελος - B6_Νόμιμη Εκπροσώπηση 

i.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ.ΓΕΜΗ_SE_ΕΚΔ.30.03.2022 

ii.ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠ. ΓΕΜΗ_SE_ΕΚΔ 29.03.22 

iii.ΑΝ.ΠΙΣΤ.ΙΣΧ.ΕΚΠΡ._SE_ΕΚΔ.29.03.2022 

iv. SIREC ENERGY-Καταστατικό-20.09.2021 

v. SE Πρακτικό BoD Έγκριση συμμετοχής +ορισμός εκπρ- signed DA 

vi. SE ΥΔ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ- signed DA 

Υποφάκελος - Σε ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς 

i. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπισης SE_14012022 

ii. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ_SIREC ENERGY. 11.01.2022 

iii. ΑΝΑΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_SIREC ENERGY_11.01.2022 

iv. SIREC ENERGY-Καταστατικό-20.09.2021 

v. SE Πρακτικό BoD Έγκριση συμμετοχής +ορισμός εκπρ- signed DA 

vi. SE ΥΔ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ- signed DA 

 

Φάκελος - ISO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

1.GLOBILED_ISO 9001_επικ. 

1.SIRECLED-ISO 9001-επικ. 

2.GLOBILED_ISO14001_επικ. 

2.SIRECLED-ISO 14001-_επικ. 

3.GLOBILED_ISO 45001_επικ. 

3.SIRECLED-ISO 45001-επικ. 

 

Φάκελος - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

GLOBILED ΓΕΜΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 05_03_2022 

SIRECLED Αναλυτική Εκροσώπιση-29.03.2022 

Υποφάκελος - 11. ΕΟΑΝ-ΣΣΕΔ 

EUSIF SL ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ-01.07.2022επικ. 

EUSIF SL ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ-01.07.2022επικ. 

GLOBILED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ -01.07.2022_επικ 

GLOBILED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ -01.07.2022_επικ 

SE ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ-01.07.2022_επικ. 

SE ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ-01072022_επικ. 

SIRECLED ΕΜΠΑ ΕΟΑΝ-01.07.2022_επικ. 

SIRECLED ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ-01.07.2022_επικ. 

 
Πίνακας 2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της ένωσης COM2S – WW&E για το Τμήμα 2 
Όνομα αρχείου 

Φάκελος - COM2S 

1. Ποινικά 

2α. Φορολογική Κατακύρωσης 

2β. Φορολογική Υποβολής 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4. ΥΔ Ασφαλιστικοί Φορείς 

5. ΥΔ Υποχρεώσεις 

6. Αίτηση Πιστ. Πρωτοδικείου 

7. Γενικό ΓΕΜΗ 

8. ΑΑΔΕ 

9. ΥΔ 2.2.3.4 

10. ΥΔ 2.2.3.9 

12. ΕΒΕΑ 

15. ΥΔ Γνησιότητα Εγγράφων 

Υποφάκελος - 11. Μετοχές 

ΓΕΜΗ 

Μετοχολόγιο 04.04.2022 

Μετοχολόγιο 31.01.2022 

ΥΔ Εξωχώρια 

Υποφάκελος - 13. Ισολογισμοί 

2018 

2019 

2020 

ΥΔ Κύκλος Εργασιών 

Υποφάκελος - 14. Νομιμοποιητικά 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ_1674 

3. ΤΡΟΠ1_3497 

4. ΤΡΟΠ2_3323 

5. ΤΡΟΠ3_3687 

6. ΤΡΟΠ4_1606 

7. ΤΡΟΠ5_1364 

8. ΤΡΟΠ6_533 

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ EΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORMAT AE 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. 

12. ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

13. Γενικό ΓΕΜΗ 

ΥΔ Ισχύος 

Υποφάκελος - 16. Δικαιολογητικά Τρίτων 

Υποφάκελος _Ευθυμιάδης 

1. Ποινικό Μητρώο 

2α. Φορολογική κατακύρωσης 

2β. Φορολογική υποβολής 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4. ΥΔ Φορεις - Αθέτηση Υποχρεώσεων 

5. Αίτηση για Πιστοποιητικό Δικ. Φερ. 

6. ΑΑΔΕ 

7. ΥΔ Λόγοι αποκλεισμού 

8. ΥΔ Συνεργασίας 

9. Συμφωνητικό Συνεργασίας 

10. ΥΔ Γνησιότητας 

Υποφάκελος _Μπίρης 

1. Ποινικό 

2α. Φορολογική Κατακύρωσης 

2β. Φορολογική Υποβολής 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 

4. ΥΔ Φορείς-Υποχρεώσεις 

5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

6. ΑΑΔΕ 

7. ΥΔ Λόγοι Αποκλεισμού 

8. ΥΔ Συνεργασίας 

9. Συμφωνητικό Συνεργασίας 

10. ΥΔ Γνησιότητα Εγγράφων 

 

Φάκελος _WWE 

1. Ποινιό 

2α. Φορολογική Κατακύρωσης 

2β. Φορολογική Υποβολής 

3α. Ασφαλιστική Κατακύρωσης 

3β. Ασφαλιστική Υποβολής 

4. ΥΔ Ασφαλιστικοί Φορείς 

5. ΥΔ Αθέτησης Υποχρεώσεων 

6. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

7. Γενικό ΓΕΜΗ 

8. ΑΑΔΕ 

9. ΥΔ 2.2.3.4 

10. ΥΔ 2.2.3.9 

11. ΕΒΕΑ 

13. Πίνακας Έργων 

17. ΥΔ Γνησιότητα Εγγράφων 

Υποφάκελος - 12. Ισολογισμοί 

2018 

2019 

2020 

ΥΔ Κύκλος Εργασιών 

Υποφάκελος - 14. Συμβάσεις - Βεβαιώσεις Έργων 

1α. Σύμβαση Παπάγου 

1β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Παπάγου 

2α. Σύμβαση Ζάκυνθος 

2β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Ζάκυνθος 

3α. Σύμβαση Μεσσήνη 

3β. Πιστοποιητικό Εμπειρίας Μεσσήνη 

Υποφάκελος - 15. ISO 

9001_2015 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

14001_2015 

ΥΔ ISO 

Υποφάκελος - 16. Νομιμοποιητικά 

1. Ισχύον Καταστατικό 

2. ΤΡΟΠ_465044 

3. ΤΡΟΠ_660307 

4. ΤΡΟΠ_891945 

5. ΤΡΟΠ_1114180 

6. ΤΡΟΠ_1302565 

7. ΤΡΟΠ_1844122 

8. Γενικό ΓΕΜΗ 

9. ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

ΥΔ Ισχύος 

 

Φάκελος _Ένωση 

1. Βιογραφικά Σημειώματα 

2. Πίνακας Ομάδας Έργου 

3. Πτυχία - Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 

8. Συμφωνητικό Ένωσης 

Υποφάκελος - 4. Βεβαιώσεις Εμπειρίας ΟΕ 

Υποφάκελος - 1. Χαϊδάκης 

TEC SA ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

TEC SA Δήμος Διρφύων 

TEC SA Δήμος Καρπενησίου 

TEC SA Δήμος Κηφισιάς 

TEC SA Δήμος Κύμης 

TEC SA Κ. Μακεδονία 

TEC SA Μεγαλόπολη 1 

TEC SA Μεγαλόπολη 2 

TEC SA ΣΔΙΤ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 

ΕΥΔΑΠ 1 

ΕΥΔΑΠ 2 

ΕΥΔΑΠ 3 

ΕΥΔΑΠ 4 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 2 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 

ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 4 

Ύδρευση Νήσων 

Υποφάκελος - 2. Μπίρης 

Βεβαιώσεις 

Υποφάκελος - 3. Ευθυμιάδης 

Βεβαίωση ELPEDISON 

Βεβαίωση Fraport 

Βεβαίωση ΛΑΡΚΟ 

ΒεβαίωσηΚαράτζη 

Υποφάκελος - 4. Γιάνναρος 

ASESYNERGY 

TEC SA ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

TEC SA Δήμος Διρφύων 

TEC SA Δήμος Καρπενησίου 

TEC SA Δήμος Κύμης 

TEC SA Κ. Μακεδονία 

TEC SA Μεγαλόπολη 1 

TEC SA Μεγαλόπολη 2 

TEC SA ΣΔΙΤ 

Δήμος Κρωπίας 

Υποφάκελος - 5. ΥΔ Βιογραφικά Σημειώματα 

1. Χαιδάκης 

2. Ευθυμιάδης 

3. Μπίρης 

4. Γιάνναρος 

Υποφάκελος - 6. Προσωπικό 

ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 

Ε4 

Υποφάκελος - 7. Πρακτικά Συμμετοχής 

COM2S 

WW&E 
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Σε συνέχεια της από 31-03-2022 αίτησης της COM2S A.E. προς το Πρωτοδικείο Αθηνών για την έκδοση 
Πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας,  η ένωση COM2S – WW&E υπέβαλλε στις 28-04-2022 μέσω του 
συστήματος επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το αρ.19657/28-04-2022 Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών για την εταιρεία COM2S Α.Ε.  
 
Σε συνέχεια της από 06-04-2022 αίτησης του κου Απόστολου Ευθυμιάδη προς το Πρωτοδικείο Αθηνών για την 
έκδοση Πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας,  η ένωση COM2S – WW&E υπέβαλλε στις 11-05-2022 μέσω του 
συστήματος επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το αρ.20798/11-05-2022 Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών για τον κο Απόστολο Ευθυμιάδη.   
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα 
έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

TMHMA 1 
 
Η ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. είχε υποβάλλει την προσφορά της στις 01-02-2022 και υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 06-04-2022 ως εξής:  

 
Πίνακας 3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για το μέλος (LEADER) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  της ένωσης.  

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Ευάγγελου Μυτιληναίου του 
Γεωργίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ευάγγελου Χρυσάφη του Γεωργίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 19217/01-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Σπυρίδωνα Κασδά του Δημητρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 36624/03-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Δημήτριου Παπαδόπουλου του 
Σωτηρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ιωάννη Πετρίδης του Γεωργίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 36625/03-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Αλέξιου Πιλάβιου του Ανδρέα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 59743/10-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Εμμανουήλ Κακαρά του 
Κωνσταντίνου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Παναγιώτας Αντωνάκου του 
Λεωνίδα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Κωνσταντίνας Μαυράκη του 
Νικολάου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Ναταλίας Νικολαϊδη του 
Εμμανουήλ 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 43482/03-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Αντώνιου Μπαρτζώκα του Μελά, 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 4338/01-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Βέροιας 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73617296/15-03-2021 

ΛΗΞΗ 15-05-2021 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.970737/28-03-2022 

ΛΗΞΗ 27-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.   

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.   

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 12291/22-03-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1770143.2588438 / 

04-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 28-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 
ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.1798791.2633345 

/29-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 2834/04-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 
   

Απαίτηση: Για κάθε έτος των 
(3) τελευταίων κλεισμένων 
Οικονομικών Χρήσεων: 
 
Σύνολο ενεργητικού 
μεγαλύτερο από το 50% του 
προϋπολογισμού της 
Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 
μεγαλύτερο του 6.221.462,76 
€ 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

ΝΑΙ 

[Για Οικ. Χρήση 2018]: 
ΑΡ.1584056 /16-07-2019 
Ενεργητικό: 
2.343.345.000 € 
 
[Για Οικ. Χρήση 2019]: 
ΑΡ. 1993955/15-07-2020 
Ενεργητικό: 
2.439.647.000 € 
 
[Για Οικ. Χρήση 2020]: 
ΑΡ.2395476/28-06-2021 
Ενεργητικό: 
2.591.281.000 € 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(α) Συμβάσεις 

2.2.6. 
παρ.(α)    

Σύμβαση ή Συμβάσεις 
τουλάχιστον δεκαετούς 
διάρκειας, σε δημόσιο ή 

2.2.6. 
παρ.(α) 

 
 
 

Yπεύθυνη δήλωση από 
01-04-2022 με κατάλογο 

συμβάσεων 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

ιδιωτικό φορέα, στα πλαίσια 
της/ων οποίας/ων να έχουν 
προμηθευτεί και 
εγκαταστήσει τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδες (10.000) 
τεμάχια τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων οδικού 
φωτισμού LED. Η 
τηλεδιαχείριση των 
προαναφερθέντων 10.000 
τεμαχίων αναφέρεται είτε σε 
επίπεδο φωτιστικού σώματος 
είτε σε επίπεδο κόμβου είτε 
και τα δύο. Για την 
τεκμηρίωση της απαίτησης 
αυτής, ο προσφέρων θα 
πρέπει να προσκομίσει: α) 
Σύμβαση/εις και β) 
Βεβαίωση/εις Καλής 
Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Έργου/ων από 
τον Φορέα Ανάθεσης για 
τουλάχιστον το 50% του 
παραπάνω αριθμού 
φωτιστικών (τουλάχιστον 
5.000 φωτιστικών). Αν οι 
συμβάσεις αφορούν τον 
ιδιωτικό τομέα, ο 
προσφέρων θα πρέπει να 
προσκομίσει σχετικά 
Τιμολόγια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

α) Αρ. 8516/03-02-2020 
σύμβαση ενεργειακής 
αναβάθμισης με τον 
Δήμο Βόλου, ποσού 

17.728.701,15€ με ΦΠΑ, 
διάρκειας 12 ετών για 

18.166 τεμάχια 
τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED. 

 
β) Εγκεκριμένο με την 

αρ.1202/2021 απόφαση 
OE του Δήμου Βόλου 

πρωτόκολλο παραλαβής, 
με το οποίο 

πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση 

τοποθέτησης 17.093  
(>5.000) τεμαχίων 

τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED 

(>50%).    
 
 

Δήμος Βόλου 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β) Προσωπικό 
 
Η Ομάδα έργου θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

   

 Έναν (1) Διπλωματούχο ή 
Πτυχιούχο Μηχανικό, με χρόνο 
από κτήσεως πτυχίου 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη και 
αποδεδειγμένη εμπειρία, ως 
Διευθυντής Έργου ή 
Εργοταξιάρχης για τουλάχιστον 3 
έτη 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-04-2022 με την 
Ομάδα Έργου 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Φ/Α διπλώματος [έτους 
2001] 

ΕΜΠ 
 

ΑΡ. 29810/28-11-2001 
άδεια άσκησης 
επαγγέλματος  

ΤΕΕ 

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
απόδειξης σχετικής 
εμπειρίας. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-04-2022 αποδοχής 
συνεργασίας με την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – 
EUSIF SL A.E 

Νικόλαος Λύτρας 

Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 (ή 
ισοδύναμo) με πεδίο εφαρμογής 
σχετικό με το αντικείμενο της 
σύμβασης 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.α)  ΝΑΙ 
ΑΡ.44 100 970836 / 
ΛΗΞΗ 08-05-2021 

TUV NORD 

Πιστοποιητικό κατά το διαχείρισης 
ISO 14001 (ή ισοδύναμo) ή με το 
σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) με 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.β) ΝΑΙ 
ΑΡ.20 104 131331677 / 

ΛΗΞΗ 22-07-2022 
TUV _AUSTRIA 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

πεδίο εφαρμογής σχετικό με το 
αντικείμενο της σύμβασης 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1798791.2633346/ 

29-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών. 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1798791.2633345 / 

29-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6) 

ΝΑΙ 

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 21-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς] 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

 
 
Πίνακας 4. Δικαιολογητικών κατακύρωσης για το μέλος (GROUP MEMBER) EUSIF SL A.E. της ένωσης.  

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Διονυσίου Αλυσανδράτου του 
Σπυρίδωνα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 152128/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ευάγγελου Μπάρδη του Ανδρέα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151990/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Λεωνίδα Αναστάσιου Βέργου του 
Νικολάου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151888/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73765123/29-03-2021 

ΛΗΞΗ 29-05-2021 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.995617/29-03-2022 

ΛΗΞΗ 28-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 

1417/17-01-2022 
 

ΑΡ.3.183/24-01-2022 
Ένορκη Βεβαίωση 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
 
 
 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801599.2637717/ 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 30-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 
ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1801599.2637717/ 
29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 

05-04-2022 EUSIF SL A.E. 

04-04-2022 
SIREC ENERGY CAPITAL 

PARTNERS M.A.E.Δ.A.K.E.Σ 

04-04-2022 SIREC ENERGY Α.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 05-04-2022 EUSIF SL A.E 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 3651/30-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801599.2637719 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών. 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1801599.2637717 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6) 

 

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 21-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς] 

EUSIF SL A.E 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα αποδεικτικά μέσα του φορέα SIREC ENERGY A.E. στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται η ένωση δυνάμει του άρθρου 2.2.8.1 της διακήρυξης όσον αφορά την πλήρωση μέρους των κριτηρίων της 
διακήρυξης: 2.2.5 [οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια], 2.2.6.α [τεχνική ικανότητα - συμβάσεις] και 2.2.6.β 
[τεχνική ικανότητα – προσωπικό]. 
Επισημαίνεται ότι υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση της SIREC ENERGY A.E. στην οποία δηλώνεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της ότι η εταιρεία ιδρύθηκε την 30 Μαΐου 2019. Η πρώτη διαχειριστική χρήση της είναι αυτή που έληξε 
την 31-12-2019. Ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο είναι αυτός που αφορά τη χρήση 30-05-
2019 έως 31-12-2019. Ο δεύτερος ισολογισμός της εταιρείας αφορά τη χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020. 
 
Πίνακας 5. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την SIREC ENERGY A.E. 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Διονυσίου Αλυσανδράτου του 
Σπυρίδωνα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 152128/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Ευάγγελου Μπάρδη του Ανδρέα 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151990/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Λεωνίδα Αναστάσιου Βέργου του 
Νικολάου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 151888/28-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73765254/29-03-2021 

ΛΗΞΗ 29-04-2021 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.995702/29-03-2022 

ΛΗΞΗ 28-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 05-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 ΝΑΙ 05-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

παρ. (Β.1 β. 
iii) 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 

1279/13-01-2022 
 
 
 

ΑΡ.3.182/24-01-2022 
Ένορκη Βεβαίωση 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
 
 
 
 
 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801581.2637690 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 30-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 
ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1801581.2637690/ 
29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 04-04-2022 SIREC ENERGY A.E. 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 3647/30-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 
   

Απαίτηση: Για κάθε έτος των 
(3) τελευταίων κλεισμένων 
Οικονομικών Χρήσεων ή για 
το διάστημα που 
δραστηριοποιούνται οι 
φορείς, σε περίπτωση που 
είναι μικρότερο της τριετίας: 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις > 1,5 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

ΑΡ. 2091480/15-09-2020 
 
2019: 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
374.274,20€ / 
160.211,43€  = 2,33  
 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΡ. 2436351/16-09-2021 
 
2020: 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
371.985,20€ / 
214.056.97€  = 1,73  
 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Απαίτηση: Για κάθε έτος των 
(3) τελευταίων κλεισμένων 
Οικονομικών Χρήσεων ή για 
το διάστημα που 
δραστηριοποιούνται οι 
φορείς, σε περίπτωση που 
είναι μικρότερο της τριετίας: 
 
Διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις > 1 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

ΑΡ. 2091480/15-09-2020 
 
2019: 
Διαθέσιμα/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
191.476,01€ / 
160.211,43€  = 1,19 > 1 

 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΡ. 2436351/16-09-2021 
 
2020: 
Διαθέσιμα/Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις = 
214.206,35€ / 
214.056.97€  = 1,0007 > 1 

Αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(α) Συμβάσεις 

2.2.6. 
παρ.(α)    

Σύμβαση ή Συμβάσεις 
τουλάχιστον δεκαετούς 
διάρκειας, σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα, στα πλαίσια 
της/ων οποίας/ων να έχουν 
προμηθευτεί και 
εγκαταστήσει τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδες (10.000) 
τεμάχια τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων οδικού 
φωτισμού LED. Η 
τηλεδιαχείριση των 
προαναφερθέντων 10.000 
τεμαχίων αναφέρεται είτε σε 
επίπεδο φωτιστικού σώματος 
είτε σε επίπεδο κόμβου είτε 
και τα δύο. Για την 
τεκμηρίωση της απαίτησης 
αυτής, ο προσφέρων θα 

2.2.6. 
παρ.(α) 

NAI 

α) Αρ. 2984/08-02-2019 
σύμβαση ενεργειακής 
αναβάθμισης με τον 

Δήμο Ζακύνθου, ποσού 
14.218.402,79€ με ΦΠΑ, 

διάρκειας 12 ετών για 
19.240 τεμάχια 

τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED. 

 
β) Εγκεκριμένο με την 

αρ.88/2020 απόφαση ΔΣ 
του Δήμου Ζακύνθου 

πρωτόκολλο παραλαβής, 
με το οποίο 

πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση 

τοποθέτησης 13.478 

Δήμος Ζακύνθου 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

πρέπει να προσκομίσει: α) 
Σύμβαση/εις και β) 
Βεβαίωση/εις Καλής 
Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Έργου/ων από 
τον Φορέα Ανάθεσης για 
τουλάχιστον το 50% του 
παραπάνω αριθμού 
φωτιστικών (τουλάχιστον 
5.000 φωτιστικών).  

(>5.000) τεμαχίων 
τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών σωμάτων 
οδικού φωτισμού LED 

(>50%).    
 
 

Κατά την τελευταία τριετία 
προ της ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς, να 
έχουν εκτελέσει τμήμα 
Σύμβασης ή Συμβάσεων 
τύπου ΣΕΑ, τουλάχιστον 
δεκαετούς διάρκειας, 
συνολικής συμβατικής αξίας 
τουλάχιστον πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) 
ευρώ (με ΦΠΑ). Για την 
τεκμηρίωση της απαίτησης 
αυτής, ο προσφέρων θα 
πρέπει να προσκομίσει: α) 
Σύμβαση/εις και β) 
τουλάχιστον τέσσερις (4) 
λογαριασμούς 
εξοικονόμησης ενέργειας 
που έχουν υποβληθεί και 
επαληθευτεί. 

 

NAI 

α) Αρ. 2984/08-02-2019 
σύμβαση ενεργειακής 
αναβάθμισης με τον 

Δήμο Ζακύνθου, ποσού 
14.218.402,79€ (> 

5.000.000€) με ΦΠΑ, 
διάρκειας 12 ετών. 

 
β)  

1.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (3ου 
τριμήνου 2019) και αρ. 
338/18-10-2019 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο  
 
2.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (4ου 
τριμήνου 2019) και αρ. 
404/17-01-2020 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο 
 
3.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (1ου 
τριμήνου 2020) και αρ. 
434/24-04-2020 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο 
 
4.  Τριμηνιαίος 
λογαριασμός (1ου 
τριμήνου 2021) και αρ. 
527/20-04-2021 
πιστοποιητικό 
επαλήθευσης από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο 

 
 
 
 
 
 
 
Δήμος Ζακύνθου 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β) Προσωπικό 
 
Η Ομάδα έργου θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

   

 Ένα (1) Διπλωματούχο ή 
Πτυχιούχο Μηχανικό με 
χρόνο κτήσης πτυχίου 
τουλάχιστον 10 έτη, ο 
οποίος να διαθέτει 
αποδεδειγμένη σχετική 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Φ/Α διπλώματος [έτους 
2003] 

ΕΜΠ 
 

ΑΡ. 11194/19-06-2003 
άδεια άσκησης 
επαγγέλματος  

ΤΕΕ 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) 
ετών σε μελέτη και 
εφαρμογή οδοφωτισμού 
με χρήση φωτιστικών 
σωμάτων οδικού 
φωτισμού LED. 

Βεβαίωση από 26-01-
2022 περί απόδειξης 
σχετικής εμπειρίας. 

SIREC ΕΛΛΑΣ MON A.E. 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
04-04-2022 αποδοχής 
συνεργασίας με την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – 
EUSIF SL A.E 

Λεωνίδας Αναστάσιος 
Βέργος 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1801581.2637692 / 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών. 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1801581.2637690/ 

29-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή, έλεγξε τα κάτωθι πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2 (Α) της 
διακήρυξης:  
1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο) 
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των ειδών, ως περιγράφεται και στις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο) 
και  

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή των ειδών, ως περιγράφεται και στις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές, με το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο) 

 
 
Πίνακας 6. Πιστοποιητικά ISO 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των 
ειδών, ως περιγράφεται και στις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, 
με το σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας (ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο) 

2.2.9.2.   
παρ. A 

ΝΑΙ 

ΑΡ. 1710GR133Q/02-07-
2019 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-07-2022 
για την Globiled M. ΕΠΕ 

RiG Cert 

ΑΡ. 041 13 0187/23-01-
2020 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 13-11-2022 
για την SIRECLED HELLAS 

A.E. 

TUV _HELLAS 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των 
ειδών, ως περιγράφεται και στις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, 
με το σύστημα Περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο) 

2.2.9.2.   
παρ. A 

ΝΑΙ 

ΑΡ. 1710GR133E/02-07-
2019 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-07-2022 
για την Globiled M. ΕΠΕ 

RiG Cert 

ΑΡ. 042 18 0017/24-03-
2021 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-03-2024 
για την SIRECLED HELLAS 

A.E. 

TUV _HELLAS 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή των ειδών, ως 
περιγράφεται και στις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές, με το 
σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 
45001:2018 ή ισοδύναμο) 

2.2.9.2.   
παρ. A 

ΝΑΙ 

ΑΡ. 1710GR133OHS/02-
07-2019 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 01-07-2022 
για την Globiled M. ΕΠΕ 

RiG Cert 

ΑΡ. 047 19 0010/01-03-
2021 

ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 24-04-2024 
για την SIRECLED HELLAS 

A.E. 

TUV _HELLAS 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 9956/07-04-2022 αριθμό 
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 
στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 

2.  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 

 
Τμήμα 2 

 
Η ένωση COM2S – WW&E είχε υποβάλλει την προσφορά της στις 02-02-2022 και υπέβαλε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης στις 08-04-2022 ως εξής:  

 
Πίνακας 7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για το μέλος (LEADER) COM2S Α.Ε. της ένωσης.  

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Ιωάννη Παπαστυλιανού του 
Δημητρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 33927/01-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 
Χάρη Σκουλαρίκη του Φώτιου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 54543/08-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου της 
Σοφίας Παπαστυλιανού του 
Δημητρίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 34549/02-02-2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73787014/31-03-2022 

ΛΗΞΗ 31-05-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.3092344/18-11-2021 

ΛΗΞΗ 17-05-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 
- 

Αίτηση προς 
Πρωτοδικείο Αθηνών με 
αρ. 19657/31-03-2022 

COM2S Α.Ε. 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

 
Υποβλήθηκε το 

πιστοποιητικό με αρ. 
19657/28-04-2022 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και παρ. 
(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 

1804311.2641932/31-03-
2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 31-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές.  

2.2.3.5 και  
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1804311.2641932/31-
03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

2.2.3.5 και 
2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.στ.iii) 

ΝΑΙ 
31-01-2022 
04-04-2022 

COM2S Α.Ε. 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εξωχώρια εταιρεία από «μη 
συνεργάσιμα κράτη στον 
φορολογικό τομέα» κατά την 
έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
65 του ν. 4172/2013, καθώς και από 
κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά 
ορίζονται στον κατάλογο της 
απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 
65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α 
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 
του ν. 3310/2005 και δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 
όπως ισχύει. 

2.2.1.δ και 
2.2.9.2 παρ. 

Β.1 
(τελευταίο 

εδάφιο) 

ΝΑΙ 01-04-2022 COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ ΑΡ. 3720/31-03-2022 

 
Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 
 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
Απαίτηση: κατά τα τελευταία τρία 
(3) έτη (2018, 2019, 2020) μέσος 
γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή 
μεγαλύτερος του 100% του 
προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
ήτοι 240.000,00€. 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

   

Ισολογισμοί Οικονομικών 
Χρήσεων 2018,2019,2020 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

ΝΑΙ 

[Για Οικ. Χρήση 2018]: 
1677976/11-09-2019 
 
[Για Οικ. Χρήση 2019]: 
2006209/13-07-2020 
 
[Για Οικ. Χρήση 2020]: 
2402835/09-07-2021 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 
 

Υπεύθυνη δήλωση ως προς 
το μέσο γενικό κύκλο 
εργασιών για τις τελευταίες 
Οικονομικές Χρήσεις (2018, 
2019, 2020) 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

01-04-2022 
 

Μέσος γενικός κύκλος 
εργασιών: 

2018: 389.918,40 € 
2019: 315.722,91 € 
2020: 326.999,47 € 
 
Μ/Ο: 344.23,59 € 

COM2S Α.Ε. 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης  

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1804311.2641934   

/ 31-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1804311.2641932 

/31-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6) NAI 

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 20-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 

COM2S Α.Ε. 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

προσφοράς] 

 
 
Πίνακας 8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για το μέλος (GROUP MEMBER) WW&E Ι.Κ.Ε της ένωσης. 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Θεόδωρου ΧαΪδάκη του Σταύρου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 34804/31-01-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73608772/14-03-2022 

ΛΗΞΗ 14-04-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.929588/22-03-2022 

ΛΗΞΗ 29-09-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ AΡ. 15764/23-03-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και παρ. 
(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 

ΑΡ.1792716.2623978 
/18-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 01-04-2022 ΑΑΔΕ 



ΑΔΑ: 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ



 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 01-04-2022 WW&E Ι.Κ.Ε 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ ΑΡ. 3747/01-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδεικτικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 – 
Απαίτηση: κατά τα τελευταία τρία 
(3) έτη (2018, 2019, 2020) μέσος 
γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή 
μεγαλύτερος του 100% του 
προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
ήτοι 240.000,00€. 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

   

Ισολογισμοί Οικονομικών 
Χρήσεων 2018,2019,2020 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

ΝΑΙ 

[Για Οικ. Χρήση 2018]: 
1689148/12-09-2019 
 
[Για Οικ. Χρήση 2019]: 
2087995/15-09-2020 
 
 
[Για Οικ. Χρήση 2020]: 
2434395/14-09-2020 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 
 

ΓΕΜΗ: Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών 

Υπεύθυνη δήλωση ως προς 
το μέσο γενικό κύκλο 
εργασιών για τις τελευταίες 
Οικονομικές Χρήσεις (2018, 
2019, 2020) 
 

2.2.5 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.3) 

NAI 

01-04-2022 
 

Μέσος γενικός κύκλος 
εργασιών: 

2018: 279.968,00 € 
2019: 401.790,00 € 
2020: 267.917,91 € 
 
Μ/Ο: 316.558,63 € 

WW&E ΙΚΕ 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(a)  
 
Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 
υπηρεσιών τα τελευταία πέντε (5) 
χρόνια για την υποστήριξη σε έργα 
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης 
με εκχώρηση ανταποδοτικών τελών 
ΟΤΑ ή άλλο φορέα 

2.2.6.(α) και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Σύμβαση αρ. 28643/03-
12-2019 ποσού 230.000€ 
προ ΦΠΑ 
Πιστοποιητικό εμπειρίας 
με αρ. 17243/28-09-2021 

Δήμος Παπάγου Χολαργού 

Σύμβαση με αρ.5499/06-
03-2019, ποσού 
230.000€ προ ΦΠΑ 
Πιστοποιητικό εμπειρίας 
με αρ. 23274/17-11-2020 

Δήμος Ζακύνθου 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Σύμβαση με αρ.3135/26-
02-2019, ποσού 
228.000€ 
Πιστοποιητικό εμπειρίας 
με αρ. 21653/03-11-2020 

Δήμος Μεσσήνης 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β)  
 
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4)    

 Έναν πτυχιούχο σχολής Θετικών 
Επιστημών ή Πολυτεχνικής, με 
τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στην 
παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, ως Υπεύθυνο και 
Συντονιστή Ομάδας Έργου 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4) 

ΝΑΙ 

Πίνακας περί σύνθεσης 
Ομάδας Έργου 

Ένωση: COM2S - WWE 

Φ/Α διπλώματος [έτους 
1990]  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος με αρ. 

3246/03-10-1990 
ΤΕΕ 

Βεβαιώσεις εμπειρίας σε 
έργα παροχής 

συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 

Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 
Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρος Χαϊδάκης 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-4-2022 αποδοχής 
όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα-2 

Θεόδωρος Χαϊδάκης 

• Έναν οικονομολόγο ΠΕ, με 10ετή 
τουλάχιστον εμπειρία. 

 

ΝΑΙ 

Φ/Α πτυχίου [έτους 
1997] 

ΕΚΠΑ 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος με αρ. 

9998047923/03-10-1990 

Οικονομικό Επιμελητήριο 
Αθηνών 

Βεβαιώσεις εμπειρίας 
Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 
Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννης Γιάνναρος 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
01-04-2022 αποδοχής 

όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα- 2 

Ιωάννης Γιάνναρος 

Έντυπο Ε4. Πίνακας 
προσωπικού 

Υποβληθείς πίνακας στην 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης  

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.6.i) ΝΑΙ 
ΑΡ.1792716.2623979/ 

22-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών 2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ.1792716.2623978 

/18-03-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια 
της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών 
που αναφέρονται στα παραπάνω 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6)  

Απόσπασμα πρακτικού 
διοικητικού συμβουλίου 

από 17-01-2022 
[υποβλήθηκε στον 

φάκελο της τεχνικής 

WW&E ΙΚΕ 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης 
του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

προσφοράς] 

 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα αποδεικτικά μέσα του κου Απόστολου Ευθυμιάδη στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται η ένωση δυνάμει του άρθρου 2.2.8.1 της διακήρυξης όσον αφορά την πλήρωση μέρους του κριτηρίου της 
διακήρυξης: 2.2.6.β [τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – προσωπικό]. 
 
Πίνακας 9. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον κο Απόστολο Ευθυμιάδη 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Απόστολου Ευθυμιάδη του Ιωάννη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 179734/08-04-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73839049/06-04-2022 

ΛΗΞΗ 06-04-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.222209/27-01-2022 

ΛΗΞΗ 26-07-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
(Β.1.β) 

ΝΑΙ 07-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 01-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

- 

Αίτηση αρ.20798/06-04-
2022 προς το 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
 

Υποβλήθηκε το 
πιστοποιητικό με 

αρ.20798//11-05-20222 

Απόστολος Ευθυμιάδης   

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 06-04-2022 ΑΑΔΕ 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη 

2.2.3.4 
(λοιπές ΝΑΙ 07-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 07-04-2022 Απόστολος Ευθυμιάδης   

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β)  
 
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4)    

 

 Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 
με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών 
και εγγεγραμμένο στο μητρώο 
ενεργειακών επιθεωρητών στην 
κατηγορία Γ’ τάξης. 

 

 

 

Φ/Α πτυχίου [έτους 
1978] 

ΕΜΠ 
 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών [1980] 

Πανεπιστήμιο Purdue 
(ΗΠΑ) 
 

Διδακτορικός τίτλος 
[1984] 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Μασσαχουσέτης 
(ΜΙΤ/ΗΠΑ) 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Βεβαίωση από ΕΜΠ  

Βεβαιώσεις εμπειρίας Ιδιωτικοί Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Απόστολος Ευθυμιάδης 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
07-04-2022 αποδοχής 

όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα- 2 

Απόστολος Ευθυμιάδης 

Εγγραφή στο Μητρώο 
Ενεργειακών 

Επιθεωρητών στην 
κατηγορία Γ’ τάξης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα αποδεικτικά μέσα του κου Αθανάσιου Μπίρη στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται η ένωση δυνάμει του άρθρου 2.2.8.1 της διακήρυξης όσον αφορά την πλήρωση μέρους του κριτηρίου ης 
διακήρυξης: 2.2.6.β [τεχνική ικανότητα  και επαγγελματική– προσωπικό]. 
 
Πίνακας 10. Δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον κο Αθανάσιο Μπίρη 

Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Αθανάσιου Μπίρη του Παναγιώτη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 3495/25-02-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Καλαμάτας 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.i) 

ΝΑΙ 
ΑΡ.73472854/24-02-2022 

ΛΗΞΗ 24-04-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β.ii), 

ΝΑΙ 
ΑΡ.216566/26-01-2022 

ΛΗΞΗ 25-07-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

2.2.9.2 παρ. 
ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

(Β.1.β) 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
μας όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2. 
παρ.(Β.1. 

β.iii) ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ AΡ. 11854/12-03-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 31-03-2022 ΑΑΔΕ 

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

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 31-03-2022 Αθανάσιος Μπίρης 

Αποδεικτικά της τεχνικής 
ικανότητας  της παραγράφου 
2.2.6.(β)  
 
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από: 

2.2.6 παρ.(β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.4)    

 Έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, 
με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών 
και εγγεγραμμένο στο μητρώο 
ενεργειακών ελεγκτών φυσικών 
προσώπων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως 
ενεργειακός ελεγκτής κατηγορίας 
Γ’ τάξης. 

 

 

 

Φ/Α πτυχίου [έτους 
1995] 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 
 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος με 
αρ.27568/1997  

ΤΕΕ  

Βεβαιώσεις εμπειρίας 
Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 
Φορείς 

Βιογραφικό Σημείωμα Αθανάσιος Μπίρης 

Υπεύθυνη Δήλωση της 
31-03-2022 αποδοχής 

Αθανάσιος Μπίρης 
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Απαίτηση / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

όλων των όρων της 
διακήρυξης για το 

Τμήμα- 2 

Εγγραφή στο Μητρώο 
Ενεργειακών 

Επιθεωρητών στην 
κατηγορία Γ’ τάξης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 
 
Μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 11-05-2022, η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας 
υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 
 
 
(Α) Την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E.» ως αναδόχου της υπηρεσίας με  τίτλο 

«Ενεργειακή αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων» σύμφωνα με τον Πίνακα 11.  
 
 
Πίνακας 11. Πίνακας κατακύρωσης για την ένωση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – EUSIF SL A.E. 

Τμήμα 1  
Ποσό- 
τητα 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Ενεργειακή αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Κορινθίων 

1 11.788.300,00 2.829.192,00 14.617.492,00 

 
 
(Β)  Την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών «COM2S – WW&E» ως αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή 

Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και 
Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων» 
σύμφωνα με τον Πίνακα 12. 

 
Πίνακας 12 – Πίνακας κατακύρωσης για την ένωση COM2S – WW&E 

Τμήμα 2 
Ποσό- 
τητα 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
(€) 

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 
Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση 
του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων 

1 220.000,00 52.800,00 272.800,00 

 
(Γ) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού  
 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και το 

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

   
Η Επιτροπή 
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Σαββανού Ελένη 

 

 

Ευδοκία Παντελέων 

 

 

Άννα Γιαβάση 
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