
Σελίδα 1 από 108 

 

              

  

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

  Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ  
 

  

Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου 
Τ.Κ. 22 200 Μεγαλόπολη 
http://www.megalopoli.gr 
e-mail: dkaramp@megalopoli.gr 

 Μεγαλόπολη    21  /   10  / 2015 
 

Αρ. Πρωτ.:  18472   

 
Πληροφορίες : Δ. Καράμπελα 
Τηλ.: 2791360225 
Fax. : 2791024542 

  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)   ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 

 

Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Μεγαλόπολης 

 Προϋπολογισμός Προμήθειας Υλικού : 700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 Προϋπολογισμός Σύμβασης 
Παραχώρησης Υπηρεσιών διάρκειας  12 

ετών, εκφραζόμενος σε τιμές βάσης 2014 
2.700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Τύπος Διαγωνισμού: 
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο Ανάθεσης 

τη Συμφερότερη Προσφορά 

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

Διάρκεια: 12 έτη 

Χρηματοδότηση: 
Ίδιοι Πόροι προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλεκτροφωτισμού – Χρηματοδότηση από το ΤΑΑ 
Πελοποννήσου (JESSICA) 

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: 
21-10-2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο: 

06-11-2015 

Προθεσμία διενέργειας από τη 
δημοσίευση: 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από παρέλευση 
τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί 
των όρων της Προκήρυξης: 

Έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

http://www.megalopoli.gr/
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Τόπος παραλαβής Προκήρυξης  
Διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

διαδικτύου στις διευθύνσεις 
www.promitheus.gov.gr , www.megalopoli.gov.gr 

Τόπος υποβολής Προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , 
ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου, Διεύθυνση : Π. Κεφάλα 10 & 
Σταθοπούλου    22200   Μεγαλόπολη 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης Υποβολής 
Προσφορών 

16/12/2015 
& ώρα Ελλάδας  15:00:00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megalopoli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος  Μεγαλόπολης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της 
Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης». Ο ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε  
700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που προκύπτει από 
την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης Παραχώρησης, 
προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του 
Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του 
Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης το 2014. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος. 

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελούνται από 9.067 φωτιστικά/λαμπτήρες.  

Αναλυτικότερα για το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός): 

 Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση, συντηρούνται οριακά από τις 
τεχνικές υπηρεσίες και βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους. 

 Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα, αποτελεί περίπου το 35% - 40% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης του Δήμου. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση και για 
το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση 
πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει. 

 Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του Δήμου προς τη ΔΕΗ ή και σε άλλους 
παρόχους, σε ότι αφορά το Σύστημα για το έτος 2014. 

 H μείωση της χρηματοδότησης των OTA, σαν συνέπεια της συνεχιζόμενης ύφεσης και δημοσιονομικής 
προσαρμογής της χώρας, δημιουργεί στενότητα διάθεσης πόρων και αδυναμία νέων επενδύσεων για 
συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών σε καίριους τομείς του αστικού περιβάλλοντος. 

 Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
(εκπομπές ρύπων) και έτσι δημιουργείται η ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική 
αναβάθμιση των υποδομών του, ώστε να πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια (Αναβάθμιση – 
Εξοικονόμηση). 

 Το υφιστάμενο Δίκτυο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ωστόσο πρέπει 
τα νέα προς εγκατάσταση υλικά (φωτιστικά – λαμπτήρες) να καλύπτουν τον Πίνακα Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών (Παράρτημα II), έτσι ώστε να επιτευχθεί και η αναβάθμιση του συνολικού Δικτύου 
Οδοφωτισμού. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης: 

• Η ανάγκη συντήρησης του Δικτύου, σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου, επιβαρύνει τους συνεχώς μειούμενους διαθέσιμους πόρους του Δήμου και έχει επιπτώσεις 
στην ποιότητας ζωής των κατοίκων και στο αστικό περιβάλλον. 

• Η λειτουργία του Δικτύου δε διέπεται από ορθολογισμό, αφού η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας δε 
βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής - Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και 
επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη άμεσης ανίχνευσης 
βλαβών και σε ορισμένες ύπαρξη μεγαλύτερης έντασης φωτισμού από την απαιτούμενη. Όταν ένας 
λαμπτήρας ή φωτιστικό σώμα (συνήθως λαμπτήρας) τεθεί εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε δηλώνεται 
από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται, κατά τη διάρκεια περιοδικών ελέγχων από την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου 
θέτοντας σε λειτουργία το δίκτυο φωτισμού, οπότε το τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε 
φωτιστικό σώμα. Το αποτέλεσμα είναι, οι λαμπτήρες να μένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός 
λειτουργίας (υψηλό downtime) και να υπάρχουν αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει 
μελετών που έχουν γίνει σε αντίστοιχους Δήμους του εξωτερικού, εκτιμάται ότι το 10 -15% του 
δικτύου βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας. 

• Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς φωτισμού (τα 
φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας μέχρι τον επόμενο οπτικό έλεγχο από το τεχνικό 
προσωπικό). 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη 
διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. 

• Η μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα, εκτός της αυξημένης κατανάλωσης (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο ποσοστό λαμπτήρων 
εκτός λειτουργίας, ακόμα και τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους και λόγω των αυξομειώσεων 
τάσης) και μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 
ώρες). 

Η αναβάθμιση του Συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους 
λειτουργίας θα επιτευχθεί με: 

1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί στο σύνολο της 
γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτείται. 

2. Τη λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού τουλάχιστον σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, 
στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 

3. Τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου της καταναλισκόμενης ενέργειας στις παροχές του δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 

4. Την εγκατάσταση Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (Computerized Maintenance 
Management System - CMMS). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού περιγράφονται στο Παράρτημα ΙI 
«Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος, θα είναι τουλάχιστον 50% με 
έτος αναφοράς το 2014, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου και προτάσεις που δε καλύπτουν το όριο 
αυτό απορρίπτονται. 
 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στο κείμενο που ακολουθεί οι παρακάτω όροι λειτουργούν υποβοηθητικά και έχουν την ακόλουθη έννοια: 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο. 

2. Ανάδοχος: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η παρούσα Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

3. Αναθέτουσα Αρχή ή Κύριος του Έργου : Ο Δήμος Μεγαλόπολης. 
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4. Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), η προμήθεια, η εγκατάσταση και η 
παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, σύμφωνα με την 
Προκήρυξη και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου. 

5. Αντίκλητος: το φυσικό πρόσωπο που ορίζουν µε την προσφορά τους οι Διαγωνιζόμενοι, προς το 
οποίο απευθύνονται όλες οι κοινοποιήσεις που έχουν σχέση µε τον Διαγωνισμό και έχει 
αρμοδιότητα να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο, καθώς και να υπογράφει δεσμευτικά για 
λογαριασμό του κάθε έγγραφο που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια όργανα 
του Διαγωνισµού, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού. 

6. Γραφείο Δεδομένων ή Data Room: Ο ειδικός χώρος που έχει διαμορφωθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να λάβουν γνώση των εγγράφων και 
εν γένει πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και σχετίζονται µε το 
αντικείμενο της παρούσας. 

7. Διαγωνιζόμενος: κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που θα υποβάλει 
προσφορά στον Διαγωνισµό για την ανάληψη του παρούσας. 

8. Διαγωνισµός : Ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, τη διενέργεια του οποίου 
προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή με την Αρ. 18472/21-10-2015  Προκήρυξη, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη 
Αναδόχου με σύμβαση παροχής υπηρεσιών: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την 
προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε  700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 
2.700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  
Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του 
Αναδόχου και οι τιμές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης το 
2014. 

9. Επιτροπή Διαγωνισµού ή Επιτροπή : το συλλογικό όργανο το οποίο θα διενεργήσει τις 
διαδικαστικές πράξεις του Διαγωνισµού, θα αξιολογήσει τις προσφορές των Διαγωνιζοµένων και 
θα εισηγηθεί για το αποτέλεσµα του Διαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης JESSICA: Χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αποτελεί νέο μέσο 
αξιοποίησης των επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. για την στήριξη σχεδίων 
Αστικής Ανάπτυξης και Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια. 

11. Κύριος του Έργου : Ο Δήμος, στον οποίο ανήκουν κατά κυριότητα οι εγκαταστάσεις και οι 
υποδομές Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων που έχει εγκαταστήσει ο ίδιος (πλατείες, 
γήπεδα κλπ). Στον Οδοφωτισμό (στύλοι ΔΕΗ, μπράτσα) ο Δήμος έχει δυνατότητα παρέμβασης 
μόνο σε επίπεδο  λαμπτήρων. 

12. Περίοδος Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθμισης Συστήματος: Το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 
αναβάθμισης του Συστήματος, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

13. Προκήρυξη:  Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού  και τα Παραρτήματα της, καθώς επίσης και τυχόν 
νεότερα Τεύχη, Παραρτήματα, σχετικές τροποποιητικές ή διευκρινιστικές αποφάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής ή άλλα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν  στους Διαγωνιζομένους, τα οποία 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και περιλαμβάνουν τους όρους διενέργειας του Διαγωνισµού. 
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14. Προσφορά : Η προσφορά που θα καταθέσει κάθε Διαγωνιζόµενος και η οποία περιλαμβάνει την 
ολοκληρωμένη Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του για την ανάληψη της Παρούσας 
Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών στο διάστημα ισχύος της παρούσας. 

15. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας Υλικού: Ο Ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός 
Προϋπολογισμός Προμήθειας Υλικού, όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη. 

16. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  : Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση 
την προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε  700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 
2.700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  
Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του 
Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης 
το 2014. 

17. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την παροχή 
υπηρεσιών Αναβάθμισης του Συστήματος, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την παροχή 
υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος για δώδεκα (12) έτη 
περιλαμβανομένης της περιόδου ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης. 

18. Τεύχη Δημοπράτησης : είναι, συνολικά, η  Προκήρυξη του σχετικού Διαγωνισμού , τα 
Παραρτήµατα αυτής, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν,  επί τη βάσει των 
οποίων διενεργήθηκε ο Διαγωνισµός. 

19. Ανεξάρτητος Τεχνικός Σύμβουλος : Ο Σύμβουλος που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, για την 
υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την τήρηση των όρων της Σύμβασης. Παρακολουθεί 
και πιστοποιεί με βάση τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη την καλή εκτέλεση της 
υπογραφείσας σύμβασης, με τα Παραρτήματα αυτής, και πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η πληρωμή του συνδέεται με την εξοικονόμηση 
ενέργειας και καταβάλλεται από το Δήμο στη βάση της επίτευξης του επιδιωκόμενου ελάχιστου 
αποτελέσματος. 

20. Έτος Αναφοράς:  Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό της ενεργειακής εξοικονόμησης ορίζεται 
το έτος 2014. Όλες οι αναφερόμενες τιμές της αντίστοιχης Προκήρυξης, έχουν έτος αναφοράς το 
2014.  

 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο : 

1. Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ63/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις  της Οδηγίας 
2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε. 

2. Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 64 Α’/16-03-2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

3. Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων-
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L395)» και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L. 335). 
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4. Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/08-06-2006). 

5. Ν.3855/23.6.2010 «Περί Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, 
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010). 

6. Ν.3851/2010 «Περί Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική 
ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2020)» (ΦΕΚ 85 Α’/04-06-2010). 

7. Ν.3661/2008 «Περί μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’/19-05-2008). 

8. Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011 «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης 
ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική 
χρήση. Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακό 
περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση» (ΦΕΚ 918 Β’/2011). 

9. Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας 
δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 1228 Β’/2011). 

10. Ν.429/1976 «Περί υπολογισμού & τρόπου είσπραξης δημοτικών & κοινοτικών τελών καθαριότητας & 
φωτισμού & ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 235 Α΄/1976). 

11. Άρθρα 21&22 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων, επιβλήθηκαν 
υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ 
υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής των απορριμμάτων, 
καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων» (ΦΕΚ 2 
Α’/03-01-1989). 

12. Άρθρο 25 § 12 του Ν.1828/1989. 

13. Άρθρο 2 § 1 του Α.Ν. 344/1968 «Περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων». 

14. Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11 Α’/15-01-1980). 

15. Το Π.Δ. 346/12-10-1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ 
230 Α’/12-10-1998). 

16. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και 
ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής.  

17. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α΄/10-7-07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

18. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/ 29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

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

20. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

21. Την με αρ. 176/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου αναδόχου για την: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 

22. Την με αρ. 183/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί μεταφοράς της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος του ΚΑ 20-6279.001  
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23. Την με αριθμ. 477/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: 
«Έγκριση Όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου 
για σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης». 

και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. 1280/2013 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η ανάθεση της υποστήριξης του 
Δήμου από Σύμβουλο, στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Μεγαλόπολης». 

2. Τις υπ’ αρ. Αποφάσεις 593/2013 ΚΑΙ 176/2015 συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: Αποδοχή των 
Παραδοτέων του Συμβούλου Υποστήριξης για την : «Υποστήριξη Δήμου Μεγαλόπολης στην υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης». 

 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Προμήθεια των υλικών και οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος περιλαμβάνουν : 

1. Την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός), όπως : 

• Την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής όπου ο Ανάδοχος θα : 

o προχωρήσει στην επαλήθευση του τελικού αριθμού προς εγκατάσταση υλικών (λαμπτήρες και 
φωτιστικά).  

o εκπονήσει  τεχνοοικονομική μελέτη  επικαιροποίησης της ενεργειακής υφιστάμενης κατάστασης 
που θα περιλαμβάνει δειγματοληπτικές μετρήσεις έντασης φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία του 
προς αντικατάσταση Δικτύου, καθώς και την τοποθέτηση μετρητών ανά κάθε τύπου προς 
αντικατάσταση υλικού (λαμπτήρες – φωτιστικά) για να μετρηθεί τουλάχιστον για ένα πλήρη μήνα 
την πραγματική κατανάλωση των υφιστάμενων φωτιστικών. Οι μετρήσεις ανά τύπο υλικού, θα 
θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση βάση του υφιστάμενου. 

• Τη λεπτομερή Μελέτη - Προδιαγραφή του νέου Συστήματος στηριζόμενου σε υλικά (λαμπτήρες – 
φωτιστικά) που προσφέρει  ο Ανάδοχος.     

• Τη διοίκηση του έργου αναβάθμισης του Συστήματος. 

• Την εγκατάσταση λαμπτήρα LED ανά τύπο φωτιστικού, και η τοποθέτηση μετρητή ανά μονάδα για 
πλήρη μήνα για  την  εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων και δοκιμών για τον προσδιορισμό του 
ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης κόστους του Συστήματος και βελτίωσης των δεικτών 
απόδοσης (KPIs) του Συστήματος. Οι μετρήσεις θα θεωρηθούν ως κατανάλωση αναμενόμενου 
αποτελέσματος. 

• Εκπόνηση μελέτης φωτομετρίας, κάθε δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με βάση την 
οποία θα υποβληθούν προτάσεις για συμπληρωματικά έργα στο Δήμο, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο νέας Σύμβασης ή επέκταση της παρούσας. 

2. Την προμήθεια: 

• Των κατάλληλων λαμπτήρων - υλικών υψηλής τεχνολογίας και ενεργειακής απόδοσης για την 
αντικατάσταση των υπαρχόντων και φωτιστικών σωμάτων, εφόσον και όπου αυτό απαιτηθεί, όπως 
και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της Σύμβασης. 

• Των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του Συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. 
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• Του αναγκαίου software και hardware για τη λειτουργία του Συστήματος προληπτικής συντήρησης 
μέσω Η/Υ. 

• Την  προμήθεια εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Συστήματος προληπτικής 
συντήρησης. 

• Την προμήθεια Συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του Συστήματος, τουλάχιστον σε επίπεδο  
φωτιστικο. 

3. Την εγκατάσταση: 

• Των νέων λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή άλλων υλικών. 

• Των επί μέρους υλικών του Συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. 

• Την  εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Συστήματος προληπτικής συντήρησης. 

• Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του 
Συστήματος οδοφωτισμού τουλάχιστον σε επίπεδο  φωτιστικού. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. 

4. Την παροχή υπηρεσιών για: 

• Τη λειτουργία και συντήρηση, προγραμματισμένη και έκτακτη, του Συστήματος, για χρονικό διάστημα 
12 ετών. 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του Αναδόχου θα δίνεται από τον ίδιο σύμφωνα με το Παράρτημα 
V. 

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, 
hardware, software, κλπ) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα. Ο εξοπλισμός αυτός θα 
μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στο Δήμο, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία και θα 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της τρέχουσας περιόδου λήξης της Σύμβασης, οπότε ο Ανάδοχος πρέπει 
να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του Συστήματος.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στην 
παρούσα Προκήρυξη (και σε τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις που θα δοθούν), η οποία αποτελείται από 
ΜΕΡΟΣ Α΄, ΜΕΡΟΣ Β΄ & ΜΕΡΟΣ Γ΄ και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

α. Ο ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το Επενδυτικό 
Πρόγραμμα του παρόντος Διαγωνισμού στη βάση προεκτίμησης του Δήμου, εκτιμάται ως εξής: 

 

Προμήθεια και Αντικατάσταση των Λαμπτήρων/Φωτιστικών και 
Λοιπών Υλικών 

500.000,00€ 

Σύστημα Τηλε-ελέγχου - Τηλεχειρισμού για την παρακολούθηση 
της λειτουργίας, και Συντήρησης του Συστήματος (Computerized 
Maintenance Management System – CMMS) – Απρόβλεπτα 

200.000,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  700.000,00€ 

β. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης 
στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  
(2.195.122€ ευρώ και 504.878€ ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης 
της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές έχουν υπολογιστεί 
θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης το 2014. 
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γ. Το σύνολο της δαπάνης του Δήμου, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο, καλύπτεται απολύτως 
από τα εφαρμοζόμενα τέλη ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, με έτος βάσης το 2014. 

δ. Διευκρινίζεται ότι ο ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός Προϋπολογισμός για το Επενδυτικό Πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του Αναδόχου και θα αποσβεστεί στη διάρκεια των ετών της 
Παραχώρησης. 

ε. Διευκρινίζεται ότι o ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός Προϋπολογισμός για το Επενδυτικό Πρόγραμμα 
(Προμήθεια Υλικών), αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την πιθανή επιλογή του έργου στο Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης Jessica. 

 

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρασχεθούν ως εξής : 

1. Η αναβάθμιση του Συστήματος θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών κατά μέγιστο. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Συστήματος για 12 έτη, περιλαμβανομένης της 
περιόδου που θα διαρκέσουν οι εργασίες αναβάθμισης του Συστήματος και των λοιπών υποδομών. 

 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική του πρόταση 
για το συνολικό κόστος υπηρεσιών, υλικών και εργασιών εγκατάστασης και θα περιλαμβάνεται στην 
οικονομική προσφορά του. 

• Κάθε τρίμηνο  ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ποσό αμοιβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική 
του προσφορά και υπό την προϋπόθεση, αφενός ότι επιτυγχάνεται για το συγκεκριμένο τρίμηνο το 
ποσοστό μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας που αυτός εγγυάται. Σε περίπτωση που η 
επιτευχθείσα εξοικονόμηση υπολείπεται την  εγγυημένη τότε η καταβληθείσα αμοιβή τριμήνου θα 
μειωθεί ποσοστιαία αντίστοιχα με την ποσοστιαία απόκλιση. 

• Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου 
προσδιορίζεται σε  700.000,00ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια 
των 12 ετών της Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης 
της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν 
υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης το 2014.Η αμοιβή του Αναδόχου θα 
καταβάλλεται κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου. 

  

8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στο φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, σε δύο (2)  εφημερίδες των Αθηνών, τις Ακρόπολις και Ηχώ των Δημοπρασιών, στην 
ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα Καθημερινά Νέα, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
(www.megalopoli.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η περίληψη της Προκήρυξης απεστάλη στις 21-10-2015 για δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ε.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megalopoli.gov.gr/
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9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.megalopoli.gov.gr,  www.promitheus.gov.gr. Τα αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρηστή και 
κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megalopoli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της 
Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». 

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου 
προσδιορίζεται σε  700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της 
Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με 
βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα 
καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση 
ενεργειακής κατανάλωσης το 2014.  

Η αναβάθμιση του Συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους 
λειτουργίας θα επιτευχθεί με: 

 Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί στο σύνολο της 
γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και ενδεχόμενα όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτείται. 

 Τη λειτουργία Συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού τουλάχιστον σε επίπεδο φωτιστικού  στο 
δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 

 Τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου της καταναλισκόμενης ενέργειας στις παροχές του δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) . 

 Την εγκατάσταση Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (Computerized Maintenance 
Management System – CMMS). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού περιγράφονται στο Παράρτημα IΙ 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος, θα είναι τουλάχιστον 50%. 

Λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού αναφέρονται στο μέρος Α΄, Β΄, Γ΄ και τα 
Παραρτήματα της παρούσας Προκήρυξης. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή 
συμπράξεις, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ασχολούνται, 
τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα ή έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρείας η οποία δεν πληροί την 
παραπάνω προϋπόθεση, δύναται η προϋπόθεση αυτή να πληρείται από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.  

2.1.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία 
κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ) ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν κεντρική 
διοίκηση, την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, με  
έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, ηλεκτρομηχανολογικά έργα ή έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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2.1.3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα για τις ενώσεις/ κοινοπραξίες ότι: 

• στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή 
κοινοπραξίας στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, και το ειδικό μέρος αυτού με το 
οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος, 

• όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 

• η παραπάνω αναφερόμενη απαίτηση για τουλάχιστον τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που 
αναφέρεται στην παράγραφο (2.1.1.) ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια 
προσφορές. Διευκρινίζεται ότι, η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου 
σε περισσότερα από ένα σχήματα, επιτρέπεται και δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. 

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείμενο της παρούσας κατακυρωθεί σε ένωση ή 
κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένης 
νομικής μορφής και η ένωση ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007, άρθρο 39, παρ. 2. 

2.2 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β 
για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 
του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
Διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις εργάσιμες 
ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κάθε υποψήφιος που μετέχει στο Διαγωνισμό οφείλει να αποδείξει επί ποινή αποκλεισμού: 

3.1 την εντιμότητά του, 

3.2. την ικανότητα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης, 

Ειδικότερα: 

3.1. ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

1. Μη βρίσκονται σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

2. Μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
αναγκαστικής διαχείρισης και έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή οποιαδήποτε άλλη 
ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

3. Μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος 
υπηρεσίες βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

4. Μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 
μέσο, από τις αναθέτουσες αρχές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι. 

6. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  

7. Μην υπάρχει σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στο Δήμο, για έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων.  

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού Συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, 
Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου 
του (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων των νομίμων εκπροσώπων των μελών) που υπογράφονται με 
ψηφιακή υπογραφή χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι η 
επιχείρησή του έως και την ημερομηνία υποβολή της προσφοράς πληροί τα κριτήρια εντιμότητας όπως 
αυτά τίθενται στο κεφάλαιο 3.1. της Προκήρυξης και ότι δεσμεύεται αν επιλεγεί Ανάδοχος να προσκομίσει 
όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Για τους προσφέροντες που δεν προβλέπεται από το νόμο στη χώρα τους υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί 
να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο της χώρας του. 

3.2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ικανότητα και εξειδικευμένες γνώσεις για την παροχή των αιτούμενων 
υπηρεσιών. Η ικανότητα - σχετικές γνώσεις μπορεί να διατίθενται από τον  προσφέροντα ή την ομάδα 
συνεργατών - υπεργολάβων, οι οποίοι και θα αποτελέσουν την ομάδα έργου του προσφέροντος. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδοτική 
επάρκεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 

Σε ότι αφορά την ικανότητα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν εμπειρία σε θέματα μελέτης, 
εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας  δικτύων φωτισμού  και να έχουν τουλάχιστον δύο ανάλογες 
αναφορές εγκατάστασης οδικού φωτισμού με λαμπτήρες - φωτιστικά ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές 
του αντικειμένου της παρούσης. 

Σε ότι αφορά την ικανότητα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν εμπειρία σε θέματα μελέτης, 
εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Σε ότι αφορά την χρηματοδοτική επάρκεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν διαθεσιμότητα 
ίδιων κεφαλαίων του 25% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Σαν απόδειξη της χρηματοδοτικής επάρκειας ο προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει 
υπόλοιπα διαθέσιμα σε  μετρητά ή ομόλογα του προσφέρον σε τραπεζικά ιδρύματα  μια μέρα πριν την 
ημερομηνία κατάθεσης της Προφοράς. 
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4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

4.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

4.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχτεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην 
Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Οι ηλεκτρονικές προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το 
πρότυπο αρχείο που παράγει η εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο 
και φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή του διαγωνιζόμενου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου 
με την παρούσα αντικειμένου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.  

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το αντικείμενοι του παρόντος και εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του παρόντος δε γίνονται δεκτές. 

4.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες, 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για το δε Ανάδοχο που θα επιλεγεί 
μέχρι τη λήξη της συνεργασίας. 

4.3.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο Δήμος απευθύνει έγγραφο ερώτημα 
προς τους προσφέροντες, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

4.3.3 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

4.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρηστή και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται 
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα 
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του Διαγωνισμού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 
έγγραφα και τη διαδικασία του Διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 

Τα περιεχόμενα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά» περιγράφονται αναλυτικά 
στην παράγραφο 5.1 του Μέρους Β της παρούσας Προκήρυξης. 

Τα περιεχόμενα του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» περιγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 5.2 του Μέρους Β της παρούσας Προκήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
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αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν e-mails όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών, οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και να δείχνουν την 
κατανόηση του αντικειμένου του παρόντος, από τον Υποψήφιο Ανάδοχο και την αρτιότητα της τεχνικής του 
προσέγγισης. 

Για την προαγωγή της σαφήνειας, σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των Προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
Υποψήφιους Αναδόχους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των Προσφορών, τις 
συντομογραφίες αυτές και την εξήγηση της έννοιάς τους. Συντομογραφίες που εμφανίζονται μόνο μία 
φορά στο κείμενο μπορούν εναλλακτικά να αναπτύσσονται στο υποσέλιδο ή στο ίδιο το κείμενο. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον 
προσαρτώνται στην Προσφορά (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) και εφόσον γίνεται σαφής κατάδειξη του 
σημείου αναφοράς, όπως ήδη τονίζεται παραπάνω. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει 
ο ίδιος, εκτός από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και 
Παραρτήματα της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 

Με την υποβολή της Προσφοράς, θεωρείται δεδομένο ότι ο Υποψήφιος Διαχειριστής είναι απολύτως 
ενήμερος επί των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου του παρόντος, των πηγών προέλευσης 
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, κλπ, και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού. 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 

5.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που περιέχει τα τυπικά και 
λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική προσφορά. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

5.1.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού της Προμήθειας Υλικών, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1α του 
Ν.4281/2014). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf 
και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 
έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να 
προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή 
πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που 
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εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, 
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, 
που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής 
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο 
λήξης ισχύος της Προσφοράς. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον/στους Ανάδοχο/ους στον οποίο 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

5.1.2 Η δήλωση ορισμού αντικλήτου και η δήλωση αποδοχής του ορισμού 

Η δήλωση ορισμού του αντικλήτου θα γίνει με το Πρακτικό Δ.Σ. ή άλλου αρμοδίου οργάνου  του 
υποψηφίου και η αποδοχή με Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ίδιου του αντικλήτου. 

5.1.3 Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψήφιου Αναδόχου 

Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου από τα οποία να προκύπτει η νομική του μορφή και η νόμιμη 
εκπροσώπησή του (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης, κ.λπ.) νομίμως επικυρωμένα. 

5.1.4 Πρακτικό Αρμόδιου Οργάνου 

Η προσφορά πρέπει επίσης να συνοδεύεται από Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 
Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: 

Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών και ότι εγκρίνονται η 
συμμετοχή εκάστης της εταιρείας στο Διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες μέλη της Ένωσης. 

Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να 
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για 
να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 
Διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

5.1.5 Υπεύθυνη Δήλωση 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που υπογράφεται 
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος 
θα δηλώνει ότι: 

α) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συμμετέχει με μία (1) μόνο προσφορά στα πλαίσια του παρόντος 
Διαγωνισμού, 

β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή, 

γ) ο χρόνος ισχύς της προσφοράς τους ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 

δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
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5.1.6 Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του υποψηφίου ή του νομίμου 
εκπροσώπου του (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων των νομίμων εκπροσώπων των μελών που 
υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 
θα δηλώνει ότι α) έως και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του πληροί τα κριτήρια 
εντιμότητας, όπως αυτά τίθενται στην παράγραφο 3.1. του Μέρους Β’ της Προκήρυξης, β) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Προκήρυξης, σύμφωνα με τους κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις 
της Προκήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

5.1.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται 
n άσκηση του επαγγέλματός του. 

5.1.8 Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ένταξη που αναφέρεται στην Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011. 

5.1.9  Απόδειξη τεχνικής ικανότητας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 και ειδικότερα με την 
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (πτυχίο, βεβαιώσεις, κλπ). 

5.1.10  Απόδειξη χρηματοδοτικής επάρκειας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 και ειδικότερα για 
την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (βεβαιώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων ή στοιχεία ισολογισμού ή άλλες 
εξασφαλίσεις). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 
του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 
ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
Διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

5.1.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης του έργου, η 
οποία θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το 
αντικείμενο της παρούσας και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Η Τεχνική 
Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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Η πρόταση πρέπει να αναφέρει: 

• Προτεινόμενη λύση για την αναβάθμιση του υπάρχοντος Συστήματος. 

• Περιγραφή του Συστήματος τηλεελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί. 

• Περιγραφή του Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ. 

• Υπολογισμό της αναμενόμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Υπολογισμός της αναμενόμενης ετήσιας μείωσης κόστους του υπάρχοντος Συστήματος (κόστος 
ενέργειας και συντήρησης). 

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναβάθμισης του Συστήματος. 

• Περιγραφή της προτεινόμενης ομάδας υλοποίησης του αντικειμένου. 

• Προτάσεις για πιθανή επέκταση του Συστήματος, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Ότι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονομικά μεγέθη στην Τεχνική Προσφορά. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. 

5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του Οικονομικού 
Φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Οι 
τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο αντικείμενο της παρούσας θα περιλαμβάνει ακόμα επί ποινή 
αποκλεισμού, ένα πλήρες χρηματοδοτικό μοντέλο όπου θα υπολογίζεται: 

• Το κόστος ηλεκτροφωτισμού του υπάρχοντος Συστήματος σε ορίζοντα 12 ετών. 

• Το αναμενόμενο κόστος λειτουργίας του Συστήματος μετά την αναβάθμιση του για 12 έτη. 

• Την ετήσια συνολική εξοικονόμηση κόστους σε χρονικό ορίζοντα 12 ετών. 

• Την ετήσια αμοιβή του Αναδόχου. 

• Την καθαρή (μετά την αφαίρεση της αμοιβής του Αναδόχου) εξοικονόμηση κόστους για το Δήμο 
για τη συνολική 12 έτη διάρκεια του αντικειμένου. 
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Για την κατάρτιση του χρηματοδοτικού μοντέλου θα ληφθούν υπόψη οι παραδοχές του Παραρτήματος ΙΙ. 

Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς ορθογραφικά λάθη, μουντζούρες κ.λπ. Το 
νόμισμα της προσφοράς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ευρώ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Υποβολή οικονομικής προσφοράς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την 
απόρριψή της. 

Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, ως και κάθε είδους δαπάνες 
μεταφοράς, ασφάλισης, αμοιβές κατασκευαστών ή και υπεργολάβων, ταξίδια, έξοδα προσωπικού κ.λπ. θα 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους διαγωνιζομένους στην 
κατάρτιση των οικονομικών τους προσφορών. 

Για την αποπληρωμή του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο: 

 Ο Δήμος θα λάβει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκχώρησης τελών φωτισμού ή μέρους αυτών, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014. Η Αμοιβή του Αναδόχου για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του θα προκύπτει κάθε φορά με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση και την πιστοποίηση 
από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο. 

 Για την πληρωμή του Αναδόχου θα δημιουργηθεί λογαριασμός escrow για το αντικείμενο του 
παρόντος, με βάση τη Σύμβαση σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.  

 Στο λογαριασμό αυτό κατατίθεται από τη ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο, το υπόλοιπο των τελών 
ηλεκτροφωτισμού που καλύπτουν την ετήσια αμοιβή του Αναδόχου. Η επίτευξη του στόχου της 
εξοικονόμησης πιστοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από εισήγηση του Ανεξάρτητου 
Συμβούλου. Ο Ανάδοχος θα μπορεί να αναλαμβάνει από τον ως άνω λογαριασμό το αναλογούν ποσό 
που προκύπτει από τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου. 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί το ποσό αυτό, ο Δήμος υποχρεούται να το 
συμπληρώνει δια του τακτικού του προϋπολογισμού και μέσα σε διάστημα τριών μηνών.  

5.3.1 Νόμισμα Προσφοράς 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε ευρώ με 
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται διαφορετικά. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα Τραπεζών, δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών, 
κ.λπ.), εκτός από το Φ.Π.Α., για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών και με τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., 
αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και η ηλεκτρονική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Επιτροπή), αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. 
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

6.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 

 Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

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

6.2.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για 
τον σκοπό αυτό με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά 
αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 

6.2.2. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας: 

Η Επιτροπή θα εξετάσει την τεχνική πρόταση αξιολογώντας την, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται 
στον πίνακα που ακολουθεί.  

Η τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα. Η βαθμολογία αυτή θα αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής βαθμολογίας των 
διαγωνιζομένων. 
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Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 40%) 

Κριτήριο Μ.Μ Βαθμολογία Βαρύτητα Αξιολόγηση 

Πληρότητα και προδιαγραφές της 
προτεινόμενης λύσης για την αναβάθμιση και 

λειτουργία του υπάρχοντος Συστήματος. 
% Β1=0 έως 1 30% Τ1=Β1 x 0,30 

Συστήματα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού % Β2=0 έως 1 20% Τ2=Β2 x 0,20 

Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ % Β3=0 έως 1 10% Τ3=Β3 x 0,10 

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (σε Kw/h) % Β4=0 έως 1 40% Τ4=Β4 x 0,40 

Η τεχνική αρτιότητα της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή όχι της συμμετοχής στο επόμενο στάδιο 
του Διαγωνισμού. 

Κατά τη διάρκεια εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
όσοι υποψήφιοι δε συγκεντρώσουν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογία τουλάχιστον 
0,5 δεν συνεχίζεται η εξέταση του υπολοίπου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους και δεν γίνονται δεκτοί. Οι 
υποψήφιοι που δεν γίνονται δεκτοί μετά την ολοκλήρωση της  εξέτασης των Υποφακέλων 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του 
Διαγωνισμού. Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται. 

6.2.3. Η οικονομική προσφορά θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια που 
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Η βαθμολογία αυτή θα αντιπροσωπεύει το 60% της συνολικής 
βαθμολογίας των διαγωνιζομένων. 

α) Την αμοιβή του Αναδόχου για την αναβάθμιση του Συστήματος, τη λειτουργία και συντήρηση του. 

β) Το πηλίκο του συνόλου των καταβολών στον Ανάδοχο σε διάστημα 12ετών δια της αντίστοιχης 
εγγυημένης ωφέλειας του Δήμου στην περίοδο αυτή. 

Κριτήρια Οικονομικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 60%) 

α/α Κριτήριο Μ.Μ Βαθμολογία Βαρύτητα Αξιολόγηση 

Ο1 
Αμοιβή του Αναδόχου για την 

αναβάθμιση του Συστήματος, την 
λειτουργία και συντήρηση του 

% Β1=0 έως 1 60% Ο1=Β1 x 0,60 

Ο2 

Πηλίκο του συνόλου των 
καταβολών στον Ανάδοχο σε 

διάστημα 12 ετών, δια της 
αντίστοιχης εγγυημένης ωφέλειας 

του Δήμου στην περίοδο αυτή 

% Β2=0 έως 1 40% Ο2=Β2 x 0,40 

Με τα παραπάνω καταρτίζεται πίνακας αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα, όπου για κάθε διαγωνιζόμενο θα αναγράφεται η βαθμολογία της οικονομικής 
αξιολόγησης σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

Με τα παραπάνω καταρτίζεται πίνακας αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα, όπου για κάθε διαγωνιζόμενο θα αναγράφεται η βαθμολογία της οικονομικής 
αξιολόγησης σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο υπολογισμού: 

Ο = 0,60*Ο1 + 0,40*Ο2 

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: 
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Α = 0,60*Ο + 0,40*Τ 

Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη βαθμολογία Α ανακηρύσσεται Ανάδοχος. 

6.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 
σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του 
Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή 
βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

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

6.3.1. Κατά της Προκήρυξης επιτρέπεται ένσταση μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της Προκήρυξης στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και η 
ημερομηνία δημοσίευσης και η ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου, απευθύνεται στο Δήμο και προσδιορίζει ειδικά τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το σχετικό αίτημα της ένστασης, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή 
της. Η ένσταση εξετάζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης  και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία θεωρείται ότι η ένσταση απορρίφθηκε. 

6.3.2. Κατά των πράξεων της Επιτροπής Διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση μέσα σε πέντε (5) ημέρες, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης κάθε 
σταδίου. Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου και απευθύνεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προσδιορίζοντας ειδικά τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το σχετικό 
αίτημα της ένστασης, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή της. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

6.3.3. Οι ενστάσεις και η προθεσμία υποβολής τους δεν αναστέλλουν την πρόοδο του Διαγωνισμού. 

6.3.4. Οι ενστάσεις για κάθε στάδιο του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία κατά τα ανωτέρω. Ενστάσεις που αφορούν προηγούμενο στάδιο είναι εκ των 
προτέρων απαράδεκτες. Ενστάσεις για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός των ανωτέρω δε γίνονται δεκτές. 

6.3.5 Προθεσμίες Ενστάσεων: 

1. Κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που 
διενεργεί το Διαγωνισμό και η σχετική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής 
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εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αυτού, από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2. Κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο Διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειάς του, ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του 
Διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε 
γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού αλλά 
εξετάζεται, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αυτού, η σχετική 
απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ένσταση κατά της 
συμμετοχής προσφέροντος στο Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. 

3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής 
πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο 
(2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

4. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών 
των άρθρων 6, 8 και 8α του ΠΔ 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου 
ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική του απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης επιτρέπεται και η προβολή των λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του ΠΔ 118/2007. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε γίνονται 
δεκτές. Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. Ο 
προσφέρων έχει το δικαίωμα της ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία 
που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης. 

Ο διαγωνιζόμενος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή 
το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Π.Δ. 118/2007, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί 
του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων 
(1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.  

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 
(«παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 
Νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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7. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

7.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

7.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν 
από το Δήμο, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 
και αναφέρονται στο Παράρτημα 3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

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

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον 
Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και 
Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή 
της πρόσκλησης και τα οποία θα είναι αυτά που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας. 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην των εγγυητικών) που έχουν υποβληθεί στο Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης είναι εν ισχύ, δε χρειάζεται να προσκομιστούν εκ νέου. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του προσφέροντος και έκπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα 
Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να 
υποβάλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος μπορεί κατά την κρίση του να ματαιώσει/ ακυρώσει το Διαγωνισμό ολικά ή μερικά ή να τον 
αναβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως 
στους συμμετέχοντες τη ματαίωση ή την αναβολή. Κανείς από τους συμμετέχοντες δε δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση, ούτε δύναται να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση για την αιτία αυτή ή για 
οιανδήποτε άλλη, πλην των περιπτώσεων που το δικαίωμα αποζημιώσεων εγείρεται βασιζόμενο σε 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας, ιδίως (αλλά όχι μόνο) εάν: 
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• παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, 

• το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

• τεκμηριωθούν ενδείξεις συνεννόησης των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού,  

• λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες 
παρατάσεις, 

• συντελεστεί σημαντική μεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από το αντικείμενο του παρόντος 
Διαγωνισμού. 

• συντρέχουν οι λόγοι του αρ. 21 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
για οποιοδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής να 
αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία τη διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ που προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το 
άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-03-2007). 

 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1. Κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. 

9.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής 
ειδοποίησης σε αυτόν από το Δήμο, να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου 
pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στο Παράρτημα III, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι 
απαραίτητα: 

• Συμφωνητικό έγγραφο σύστασης κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή 
κοινοπραξία προσώπων. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι 
συμβολαιογραφικός. 

• Έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία προσώπων. 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Προκήρυξη 
και κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην 
Προκήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου. Η Σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή 
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

9.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση του Διαγωνισμού, δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη Σύμβαση εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
Δήμου και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση. Στην περίπτωση που εξ αυτού του γεγονότος 
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επαναληφθεί ο Διαγωνισμός, ο κηρυχθείς έκπτωτος βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του Διαγωνισμού, 
καταπίπτει δε υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση ή 
ενέργεια. Δεν αποκλείεται ο Δήμος να αξιώσει και κάθε θετική ή αποθετική ζημία που ενδεχομένως θα 
υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά του επιλεγέντος και κληθέντος να υπογράψει τη σύμβαση. Ο Δήμος 
έχει την ευχέρεια, αντί της επανάληψης του Διαγωνισμού, να κατακυρώσει το Διαγωνισμό στον αμέσως 
επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης συμμετέχοντα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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1. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να παράσχει Υπηρεσίες, Υλικά και 
εργασίες Αναβάθμισης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Μεγαλόπολης. Σκοπός είναι η αναβάθμιση του Συστήματος, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση λειτουργίας 
του κατά τουλάχιστον 50%, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του νέου Συστήματος για 
χρονικό διάστημα 12 ετών. 

Ειδικότερα, στη Σύμβαση θα ρυθμίζονται αναλυτικά όσα θέματα προβλέπονται στο άρθρο 16 του 
Ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010). 

 

2. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα παρακάτω έγγραφα, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται 
κατά σειρά ισχύος: 

1. Σύμβαση 

2. Προκήρυξη – Παραρτήματα αυτής και τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις 

3. Προσφορά του Αναδόχου 

Τα Συμβατικά Τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή 
όροι στα Συμβατικά Τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά 
προτεραιότητας που ορίζεται ανωτέρω. 

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών, μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 
αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του 
Δήμου να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 
διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠ/ΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Διάρκεια Σύμβασης: 12 έτη. 

2. Ορισμός Επιβλέπουσας Αρχής: Από το Δήμο με την κατακύρωση του Διαγωνισμού ορίζει 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).  

3. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Για τις ανάγκες υλοποίησης της 
υπηρεσίας της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η 
τμηματική και οριστική παραλαβή της παρούσας Υπηρεσίας. 

4. Ανεξάρτητος Σύμβουλος: Η τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου θα παρακολουθείται από 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο με εμπειρία σε έργα ΣΔΙΤ και Συμβάσεων Παραχώρησης, ο οποίος θα 
οριστεί από το Δήμο, για την παρακολούθηση των όρων της Σύμβασης, την πιστοποίηση των 
περιοδικών πληρωμών του Αναδόχου, την εισήγηση επί τροποποιήσεων της Σύμβασης, όπως και 
άλλων προβλέψεων που αναφέρονται στη παρούσα και θα συνεργάζεται με την ΕΠΠΕ και το 
Δήμο. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συντάσσει, πέραν των υπολοίπων προβλέψεων, εξαμηνιαίες 
εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του αντικειμένου της παρούσης, για την 
τήρηση των όρων της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των ουσιωδών όρων της 
Σύμβασης ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συντάσσει σχετική έκθεση θα την υποβάλλει στον 
Ανάδοχο για συμμόρφωση και στην ΕΠΠΕ και το Δήμο για ενημέρωση. 
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5. Ακολουθούμενα Πρότυπα - Προδιαγραφές: Μελέτη - Προδιαγραφή του νέου Συστήματος 
στηριζόμενου σε λαμπτήρες και υλικά τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

6. Ελάχιστο επίπεδο Εξοικονόμησης Ενέργειας: Το 50% της καταναλισκόμενης ενέργειας 
ηλεκτροφωτισμού το 2014. 

7. Βάσεις Υπολογισμού Δεδομένων: Στοιχεία Καταναλώσεων και Λογαριασμών προεκτίμησης 
Δήμου, με έτος αναφοράς το 2014. 

8. Μεταβατικό διάστημα ενεργοποίησης της Σύμβασης: Προβλέπεται μεταβατικό διάστημα 60 
ημερών από την κήρυξη του Αναδόχου, για την έγκριση και ενσωμάτωση Κανονιστικών Εγγράφων, 
Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου Ελέγχου, Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Τιμών ή νέου 
Τιμολογίου για υπηρεσίες και προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό, όπως 
Φωτιστικών Σημείων και Ιστών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προσφορά του Αναδόχου. 

9. Αξιολόγηση και Έλεγχος λειτουργίας του Συστήματος Οδοφωτισμού και της ομαλής τήρησης της 
Σύμβασης:  Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, 
ελέγχει και υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή τα  Κανονιστικά Έγγραφα, τη 
Μεθοδολογία & το Εγχειρίδιο του Ανεξάρτητου Ελέγχου και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την 
έναρξη της Σύμβασης. 

10. Υφιστάμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα εντασσόμενα συστήματα 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός): Καταργούνται με την υπογραφή της 
παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με την απόφαση 176/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

11. Εγκατάσταση Αναδόχου: Υπογραφή Σύμβασης και έγκριση διαδικασίας Ελέγχου – Πιστοποίησης - 
Πληρωμών από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και την Αναθέτουσα Αρχή. 

12. Αξιολόγηση, Έλεγχος - Τροποποιήσεις της Σύμβασης: 

 Έγγραφα και Ενέργειες της Επιβλέπουσας Αρχής, 

 Εισηγήσεις Ανεξάρτητου Συμβούλου, 

 Ετήσιος Απολογιστικός Έλεγχος τήρησης της Σύμβασης και εισηγήσεων για επεκτάσεις ή 
τροποποιήσεις. 

13. Διαιτησία: Στις περιπτώσεις διαφωνιών Αναδόχου και Δήμου, ορισμός τριμελούς Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων από δυο (2) εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες που ορίζει από ένα η κάθε πλευρά 
και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο του Έργου. 

14. Φωτοτεχνικές Μελέτες Έντασης Φωτισμού – Αποτυπώσεις: 

 Δειγματοληπτικές μελέτες του Αναδόχου  εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, 

 Αποδοχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, και 

 Ο  Ανάδοχος δύναται ανά 24 μήνες να υποβάλλει προτάσεις προς τον Κύριο του Έργου, οι 
οποίες θα αξιολογούνται από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και θα αφορούν την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών αναβάθμισης - εξοικονόμησης των συστημάτων. 

 Το κόστος των Φωτοτεχνικών Μελετών Έντασης Φωτισμού – Αποτυπώσεων βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 

15. Μέγιστος Χρόνος Υλοποίησης : Στο 50%, εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση του Αναδόχου, και 
100%, εντός 12 μηνών από την εγκατάσταση 

16. Ελάχιστη Εξοικονόμηση στο επίπεδο του Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός): Στο 50%.  
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17. Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Λαμπτήρων που δεν είχαν 
αρχικά προβλεφθεί στην Προκήρυξη: 

 Εντός έξι (6) μηνών υποβολή από τον Ανάδοχο σχεδίου αναγκαίων παρεμβάσεων 
αντικατάστασης Φωτιστικών Στοιχείων εκτός Προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένων τιμών 
μονάδος και εναλλακτικών λύσεων βάση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Οι νέες παρεμβάσεις θα αποτελούν προσθήκη της υφιστάμενης Σύμβασης, κατόπιν 
αξιολόγησης από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και αποδοχής την Αναθέτουσα Αρχή. 

18. Υποχρέωση Αναδόχου για λειτουργία και συντήρηση νέων φωτιστικών σημείων που εγκαθιστά 
ο Δήμος με δικές του δαπάνες και δεν προβλέπονται στην αρχική Προκήρυξη: 100% με 
προβλέψεις τροποποίησης της Σύμβασης σε περιπτώσεις επέκτασης δικτύου ή υπογραφή νέας 
συμπληρωματικής Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

19. Ευθύνη αποκλειστικής Διαχείρισης - Λειτουργίας του Συστήματος: Ανάδοχος 100%. 

20. Επέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών: Ανάδοχος 100% εντός του χρονοδιαγράμματος που θα 
ορίσει στην προσφορά, με βάση τον Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs). 

21. Ιδιοκτησία Υποδομών, Εξοπλισμού και Δικτύων: Ο Δήμος, στον οποίο ανήκουν κατά κυριότητα οι 
εγκαταστάσεις και οι υποδομές Ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων που έχει 
εγκαταστήσει ο ίδιος (πλατείες, γήπεδα κλπ). Στον Οδοφωτισμό (στύλοι ΔΕΗ με μπράτσα) ο Δήμος 
έχει δυνατότητα παρέμβασης μόνο σε επίπεδο  λαμπτήρων. 

22. Συμμετοχή Αναδόχου στην πιθανή κατασκευή νέων έργων υποδομών Oδοφωτισμού: 0% σε 
περίπτωση μη τροποποίησης της Σύμβασης. 

23. Τρόπος Κάλυψης επεκτάσεων Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός): εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της τροποποίησης - επέκτασης της 
Σύμβασης ή βάση συγκεκριμένου σχεδίου του Αναδόχου, που εγκρίθηκε από τον Ανεξάρτητο 
Σύμβουλο και την Αναθέτουσα Αρχή. 

24. Τροποποίηση της Σύμβασης για κάλυψη εξοικονόμησης λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων:  

 Εκπόνηση σχεδίου από τον Ανάδοχο, 

 Εκτίμηση από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο.  

 Έγκριση τροποποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

25. Συμμετοχή Αναδόχου στη συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος - Αντικατάσταση 
Λαμπτήρων και εξοπλισμού που συμπεριλήφθηκε στη Σύμβαση με τροποποίηση αυτής: 100% 

26. Κοστολόγια - Δείκτες Απόδοσης και Επιδόσεων: 

 Έγκριση του Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs) από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης του Ανεξάρτητου Συμβούλου, με βάση τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο, 
εντός 30 ημερών από την κήρυξη του Αναδόχου και πριν την υπογραφή της Σύμβασης 

27. Πληρωμή Λογαριασμών ΔΕΗ : Ευθύνη 100% Δήμος. 

28. Αστικές ευθύνες επί της λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού ευθύνης του 
Αναδόχου: Ανάδοχος 100%.  

29. Ευθύνες Αδειοδοτήσεων, συνδέσεων και νομιμότητας λειτουργίας συστημάτων: Δήμος 100%. 

30. Ποινικές Ευθύνες για τη λειτουργία του Αναδόχου και την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας: 
Ανάδοχος 100%. 
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4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω ορίων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, στο 
οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης του Έργου. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

5.1. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών μετά από προειδοποίηση 12 μηνών 
στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο το 80% των μελλοντικών 
πληρωμών με προεξοφλητικό επιτόκιο 5%.  

 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης με το Δήμο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του 
συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης. Αναλαμβάνει δε την 
εκτέλεση της Σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής 
του, δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του. 

6.2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της Σύμβασης, 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της Σύμβασης. 

6.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι μετά την αναβάθμιση του Συστήματος, η εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 
τουλάχιστον 50%. 

6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ξεκινήσει την παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών εντός εξήντα (60) 
ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

6.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί κάθε χρόνο δοκιμές και μετρήσεις σχετικά με την 
επιβεβαίωση της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους και υποχρεούται να παρέχει τις 
υπηρεσίες του με δαπάνες του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.3 του Ν.3855/2010. 

6.7. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όμως να 
γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στο Δήμο, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να 
προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

6.8 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη ατυχήματος έναντι προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων με υποχρέωση 
αποκατάστασης βλάβης. Η ασφάλεια της εγκατάστασης, των επισκεπτών/ χρηστών αυτής, καθώς και των 
προϊόντων ή του εξοπλισμού, που υπάρχουν εντός του Ακινήτου ή της Εγκατάστασης, ανήκει στην 
αποκλειστική και εξ ολοκλήρου ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη 
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλισης για το σκοπό αυτό. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη 
για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκλήθηκε στην εγκατάσταση, στους επισκέπτες/χρήστες και στα 
προϊόντα ή τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά από κλοπή, ληστεία, υγρασία, φωτιά ή 
άλλη πράξη τρίτου. 

6.9. Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και η ασφαλιστική αποζημίωση καταβληθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή, αυτή υποχρεούται να συνεισφέρει το εισπραχθέν χρηματικό ποσό της αποζημίωσης, και 
μόνο αυτό, για την αποκατάσταση της επελθούσας ζημίας, το δε τυχόν επιπλέον απαιτούμενο χρηματικό 
ποσό για την αποκατάσταση της ζημίας θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο. Ένα πρωτότυπο της εκάστοτε 
ασφαλιστικής σύμβασης μαζί µε τα παραρτήματά της, καθώς και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή 
συμπληρώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς καθυστέρηση από την έκδοσή τους, στην Αναθέτουσα Αρχή µε 
ευθύνη του Αναδόχου. 
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7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

7.1 Ο Δήμος σε κάθε στάδιο του αντικειμένου του παρόντος, έχει υποχρέωση να συνδράμει τον Ανάδοχο 
για την εκτέλεση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

7.2. Ο Δήμος από την έκδοση και πληρωμή του πρώτου τιμολογίου από τον Ανάδοχο και για κάθε 
τιμολόγιο που θα εκδίδεται κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί στην προσφορά του Αναδόχου, 
υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο αμοιβή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Προκήρυξη. 

7.3. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του Συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι του 
επιπέδου κάθε εγκατεστημένου από τον Δήμο φωτιστικού σώματος. 

 

8. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην Οικονομική 
Προσφορά του και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες μειώσεις κόστους 
λειτουργίας, παράλληλα με την αναβάθμιση του Συστήματος, που εγγυάται ο Ανάδοχος. 

Αναλυτικότερα: 

1. Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική πρόταση του 
για το συνολικό κόστος υπηρεσιών, υλικών και εργασιών εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στην 
Οικονομική Προσφορά του. 

2. Ο Ανάδοχος θα προτείνει αναλυτικό μηχανισμό πληρωμής του, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και 
απρόσκοπτη χρηματοδότηση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη της παρούσας. 

3. Μελλοντικές αναπροσαρμογές μη προβλεπόμενες, στη βάση των εκάστοτε σημαντικών εξελίξεων 
ακολουθούν τη διαδικασία τροποποιήσεων και διαιτησίας που προβλέπεται στην παρούσα.  

4. Κάθε χρόνο ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ποσό αμοιβής (σε περιοδικές πληρωμές, με ετήσιο 
συγκεντρωτικό απολογισμό) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οικονομική Προσφορά του, και υπό 
την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται για το συγκεκριμένο έτος το ποσοστό μείωσης της 
καταναλισκόμενης ενέργειας που εγγυάται ο Ανάδοχός. 

5. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος που θα ορισθεί από τον Δήμο, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, θα 
πρέπει να πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Σύμβασης θα πιστοποιεί την επίτευξη των 
όρων αυτής ποσοστιαία και αριθμητικά με βάση την προσφορά του και θα προσδιορίζει το τελικό 
τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. Με βάση την προαναφερόμενη έγγραφη πιστοποίηση, θα 
πραγματοποιούνται οι περιοδικές πληρωμές του Αναδόχου από τον λογαριασμό escrow που θα 
τηρείται για το συγκεκριμένο έργο και στον οποίο θα κατατίθεται μέρος των τελών φωτισμού του 
Δήμου και ο οποίος θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος X, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

6. Η πιστοποίηση της πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο θα 
κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την οριστικοποίηση της αμοιβής στον Ανάδοχο. 

7. Το πρακτικό της πιστοποίησης θα πρέπει να εγκρίνεται αρμοδίως και να προωθείται για εξόφληση 
εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή από τον Ανάδοχο των σχετικών δικαιολογητικών 
πληρωμής. 

8. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό ποσό 
προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. Στην 
περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός 
μηνός από την εκκαθάριση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το 
σύνολο του ποσού στους αμέσως επομένους λογαριασμούς. 
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9. Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου θα αφαιρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν 
επιβληθεί σε αυτόν και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, καθώς και το ποσό 
αμοιβής του Ανεξάρτητου Συμβούλου, που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής 
του, ως ποσοστό επί του εξοικονομούμενου κάθε φορά ποσού από την  μείωση κόστους.  

10. Ως χρόνοι αναφοράς για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται οι 
χρόνοι που αναφέρονται στη Σύμβαση. 

11. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης, καταγγέλλεται η Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

12. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 
του Π.Δ. 4/2002, στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ., καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 
431/Β/1998. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παρακράτηση του εκάστοτε ισχύοντος για τη συγκεκριμένη νομική 
μορφή φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών.   

14. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

15. Σε κάθε περίπτωση είσπραξης της αμοιβής του με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε στην παρούσα 
Προκήρυξη, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίζει πέραν των παραπάνω δηλώσεων και εγγυήσεων, 
τα εξής δικαιολογητικά: 

 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και κάθε άλλο προβλεπόμενο από τη 
νομοθεσία έγγραφο. 

 

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

9.1. Η μείωση κόστους ενέργειας, για κάθε έτος θα υπολογίζεται από το γινόμενο της επιτευχθείσας 
μείωσης κατανάλωσης ενέργειας επί τη μέση τιμή αγοράς της kwh το συγκεκριμένο έτος. 

 

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής δαπάνης Προμήθειας 
Υλικών (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διάρκειας όπως αυτή προβλέπεται από το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναφέρεται στην σύμβαση προσαυξημένης κατά 25%, από 
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων 
Συμβάσεων του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997, όπως 
ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) και συμπληρώνεται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα VI. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική προμήθεια των λαμπτήρων 
(μέγιστος χρόνος 12 μήνες)  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους 
συμβαλλομένους και αντικαθίσταται από αντίστοιχη Εγγυητική Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης.   

Η Εγγυητική Επιστολή  Καλής λειτουργίας και συντήρησης, θα αφορά στην συνολική διάρκεια της παροχής 
υπηρεσιών  και  το ύψος της  θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της ετήσιας δαπάνης της συντήρησης και 
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της λειτουργίας χωρίς Φ.Π.Α.  η Εγγυητική θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση (ή μπορεί να είναι και 
αορίστου) 

 

11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του αντικειμένου της παρούσας, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των 
προθεσμιών τυχόν χορηγηθεί. 

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του αντικειμένου της παρούσας, ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή 
μετάθεση χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Τεχνικού Συμβούλου 
και θα εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 
Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

4. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το αντικείμενο της παρούσας, περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 
επιβληθεί. 

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 
της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με 
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  

7. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης 
παράτασης ή μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,  κατά την κρίση της,  να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

9. Τα ποσά που καταβάλλονται σε ετήσια βάση στον Ανάδοχο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό 
που προσδιορίζεται από την επιτευχθείσα μείωση κόστους και το ποσοστό εξοικονόμησης που 
προβλέπεται να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συγκεκριμένο έτος. 

10. Εάν το ποσό που έλαβε ο Ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου υπολογισμού, τότε η 
διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα και κρατείται από τα τιμολόγια του επόμενου έτους του Αναδόχου.  

11. Ιδιαίτερα για την περίοδο κατασκευής τα ποσά που καταβάλλονται στον Ανάδοχο στην περίοδο 
κατασκευής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά που προσδιορίζονται από τη συνολική μείωση 
κόστους και τα προβλεπόμενα ποσοστά εξοικονόμησης που προβλέπονται να καταβληθούν στον 
Ανάδοχο. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο, η διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα και κρατείται από τα 
επόμενα τιμολόγια. 

12. Αδυναμία του Αναδόχου να ολοκληρώσει την αναβάθμιση του Συστήματος μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, θα επιφέρει για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης για μέχρι δεκαπέντε (15) εβδομάδων, 
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ποινική ρήτρα 500,00€ και για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, μετά την 15η εβδομάδα, την επιβολή 
ποινικής ρήτρας 1.000,00€. 

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η πρόταση του Αναδόχου βασίζεται στο ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των υπαρχόντων ιστών του 
Συστήματος, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα. 

2. Εάν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και της φωτομετρικής μελέτης προκύπτει ότι υπάρχει 
συμφερότερη λύση με αλλαγή ιστών, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική και οικονομική 
πρόταση προς διαπραγμάτευση στο Δήμο, η οποία εφόσον γίνει αποδεκτή τροποποιεί την 
παρούσα Σύμβαση. 

3. Τροποποιήσεις συμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν και τα προβλεπόμενα στη Άρθρο 3 του 
Μέρους Ειδικών Υποχρεώσεων. 

4. Εάν ο Δήμος αποδεχτεί τις εκάστοτε εισηγήσεις τροποποίησης ή ζητήσει την τροποποίηση για τους 
άνω λόγους και αντικείμενα, τότε οι σχετικές εργασίες θα θεωρούνται πρόσθετες και τα δυο μέρη 
θα συμφωνούν το ύψος της αμοιβής και τους σχετικούς όρους πληρωμής για τις πρόσθετες αυτές 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Μέρους Ειδικών 
Υποχρεώσεων. 

 

13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

13.1. Τα δικαιώματα που προέρχονται από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί δε θα είναι με κανένα τρόπο 
μεταβιβάσιμα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται σε αυτήν χωρίς 
την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του άλλου μέρους, που παρέχεται μόνον εγγράφως.  

13.2 Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος μεταβιβάσει το σύνολο της Σύμβασης σε 100% 
θυγατρική εταιρεία του εγκαταστημένη στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση 
εκχώρησης της Σύμβασης σε θυγατρική εταιρεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο ή/και 
αντίκλητο της θυγατρικής εταιρείας ο οποίος θα μιλά την Ελληνική γλώσσα και θα είναι εγκατεστημένος 
στην Ελλάδα. 

13.3 Εκχώρηση της Σύμβασης είναι δυνατή και  σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. 

 

14. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

14.1. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει όλους τους φόρους, εισφορές, δασμούς και τέλη κάθε είδους που 
σχετίζονται με τις εργασίες που αφορούν το συμβατικό αντικείμενο. 

14.2. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη έχει για τους παραπάνω φόρους, εισφορές, δασμούς και τέλη κάθε είδους. 

14.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις επιβαρύνσεις αυτές, έστω και αν επιβληθούν στο όνομα 
του Δήμου, ευθυνόμενος απέναντί του για κάθε σχετική δαπάνη ή ζημία που θα υποστεί ο Δήμος από την 
παράλειψη εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης του Αναδόχου. 

 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

15.1. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του, εάν ο Δήμος καθυστερεί 
την πληρωμή κάθε τιμολογίου πέρα των ενενήντα (90) ημερών. 
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15.2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, εάν ο Δήμος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις.  Η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει 
ενδεχομένως υποστεί. 

 

16. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η σύμβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την ολοκλήρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους. 

2. Με έγγραφη συμφωνία των μερών. 

3. Συνεπεία μονομερούς καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Ανάδοχο. 

4. Αυτοδίκαια εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ένα από τα μέρη α) πτωχεύσει, β) τεθεί 
υπό εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών. 

5. Με την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, για παραβίαση των όρων της Σύμβασης και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

 

17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ο Ανάδοχος παραβιάζει και δε θεραπεύει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

3. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

4.    Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της  εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 
προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά 
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα το αντικείμενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 
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Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία  του 
παρασχεθέντος μέρους του αντικείμενο της παρούσας,  καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 
την ημερομηνία καταγγελίας.   

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση 
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εξοφλήσει, τα παραδοθέντα υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει  σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που 
υπέστη λόγω της καταγγελίας της Σύμβασης. 

 

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

18.1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η 
αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το αρ. 37 του Κ.Π.Δ. ως γεγονός 
απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 
επικαλούμενη ανωτέρα βία πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που πλήττεται 
από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την 
αναφορά τους στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν 
ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες 
από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

18.2. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες 
τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε 
περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας. 

18.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την 
έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων 
του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. 

 

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Τροποποίηση ή κατάργηση ή συμπλήρωση της Σύμβασης ή όρων αυτής, θα πραγματοποιείται και θα 
αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που θα υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

20.  ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

Η μη επιδίωξη εφαρμογής, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, διατάξεων της Σύμβασης ή η μη 
άσκηση οποιουδήποτε συμβατικού δικαιώματος από τα συμβαλλόμενα μέρη, δε θα ερμηνεύεται ως 
παραίτηση από το δικαίωμά του να επιδιώξει την εφαρμογή αυτών ή άλλων διατάξεων ή παραίτηση από 
αυτό ή άλλο δικαίωμα του. 
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21.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξής: 

 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 
πρόγραμμα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, 
προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  

 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τις εγγυήσεις που ορίζονται ανωτέρω. 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενο της παρούσας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα 
τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης μη συμμόρφωσης με τα 
παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση 
με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντικείμενο της παρούσας, 
δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα και  
εγγράφως, πριν  από τη σχετική αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο 
αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη 
συνεργασία τους με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το 
χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, 
αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο. Η ευθύνη της οποιασδήποτε καταπάτησης όρων της Σύμβασης (π.χ. 
εμπιστευτικότητα) από μέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, του αντικειμένου της παρούσας ή, έμμεσα, του 
Έλληνα Πολίτη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του. 
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 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, όπως αυτό 
αναλύεται στην σχετική παράγραφο. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά 
αμέλεια εκ μέρους της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε 
συνδέεται με αυτό με καμία εργασιακή σχέση. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσης. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των 
υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. Ο Ανάδοχος 
αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτή από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος 
συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 
εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των 
υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Προκήρυξη και τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου ή 
κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις 
της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του αντικείμενο της παρούσας, καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το αντικείμενο της 
παρούσας. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα 
σημεία της παρούσας. 

 

22. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το αντικείμενο της παρούσας θα εκτελεστεί σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 



Σελίδα 48 από 108 

 

πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και ότι τα παραδοτέα 
θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερούνται 
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και 
ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 

 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

23.1. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του αντικείμενο της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή, 
μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, θα διαθέσει σε ορισμένα μέλη της ομάδας Έργου του Αναδόχου 
τους αναγκαίους χώρους που θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τον 
απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του αντικειμένου του παρόντος στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου. 

23.2. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, ιδίως δε 
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το 
αντικείμενο της παρούσας. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων 
που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 

23.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες 
εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μην προξενήσει βλάβες και να μη χρησιμοποιήσει με παράνομο ή μη ασφαλή τρόπο τις 
εφαρμογές και τον εξοπλισμό της Αναθέτουσας, ευθύνεται δε για κάθε ζημία που θα προκληθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή από υπαιτιότητά του. 

23.4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 
Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ενώ θα 
διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας 
εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή. 

23.5. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας με όσο στελεχιακό δυναμικό κρίνει κατά την ελεύθερη βούλησή της ότι συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων: 

• Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου. 

• Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από 
πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση. 

• Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της τόσο για την υποστήριξη αλλά και για πιθανές 
μελλοντικές επεκτάσεις, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στο προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

23.6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος του αντικειμένου της παρούσας. 

23.7. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 
Σύμβασης τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο που θα έχει προκύψει από την Διαγωνιστική Διαδικασία που θα έχει 
δρομολογήσει και ολοκληρώσει, ο οποίος θα έχει τις υποχρεώσεις  που περιγράφονται παρακάτω (Άρθρο 
24 της παρούσας).   

23.8. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα διοίκησης του αντικειμένου της παρούσας, οι 
οποίοι θα μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους εξαιτίας 
υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 
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23.9. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, 
σχετικό με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή ή με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης διατηρώντας και τηρώντας τους κανόνες εχεμύθειας των εγγράφων. 

23.10. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον 
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεών του. 

23.11. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων που μπορεί να προκύπτει από τις 
ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του Έργου. 

 

24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

24.1. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του αντικειμένου της παρούσας και 
υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται απαραίτητο, στην Αναθέτουσα Αρχή και τον 
Ανάδοχο.   

24.2. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Σύμβασης, την επίτευξη 
των όρων αυτής ποσοστιαία και αριθμητικά με βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το 
τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. 

24.3. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος ελέγχει και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί των πάσης φύσεως 
εισηγήσεων του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

24.4. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του όπου απαιτείται. 

24.5 Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος συμμετέχει  στην Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας για τις περιπτώσεις 
διαφωνιών Αναδόχου και Δήμου, στην οποία μετέχουν επίσης   δυο (2) εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες που 
ορίζει από ένα η κάθε πλευρά. 

24.6 Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο εφόσον προσκαλείται, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή 
επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα 
καλύπτονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

25.  ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

25.1. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση και στα Παραρτήματά 
της. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, το περιεχόμενο του εγγράφου 
θεωρείται αποδεκτό. 

25.2. Στα πλαίσια εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και σχετικά με τη γλώσσα που θα 
χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του αντικειμένου της παρούσας, ισχύουν τα αναφερόμενα 
ανωτέρω.  

Ειδικότερα: 

• Η γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου και του Ανεξάρτητου Συμβούλου θα είναι 
η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
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• Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια 
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κλπ), θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

• Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάποιες 
ενότητες της εκπαίδευσης να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να 
παραδώσει περίληψη εγχειριδίων στην Ελληνική. 

• Για τα παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα 
χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια παραδοτέα, από τη μεθοδολογία ή 
από εργαλεία που πιθανά χρησιμοποιηθούν, παράγονται στην Αγγλική γλώσσα, αυτά θα 
μεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και οι τυχόν 
αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις. 

Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο μέρη 
και δηλώνεται στη Σύμβαση που συνάπτεται. 

 

26. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

26.1 Όλα τα συστήματα, εξαρτήματα, λαμπτήρες, φωτιστικά, λογισμικό (software - hardware) παραμένουν 
στην ιδιοκτησία του Αναδόχου μέχρι το τέλος της Σύμβασης, οπότε και περιέχονται στο Δήμο άνευ 
ανταλλάγματος. Σε περίπτωση διακοπής της Σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5. 

26.2. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των ανωτέρω που αναπτύσσεται για τις ανάγκες του Έργου μέχρι 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του αντικειμένου 
της παρούσας, η κυριότητα μεταβιβάζεται άνευ άλλης διατύπωσης ή δαπάνης στην Αναθέτουσα Αρχή. 

26.3. Σε περίπτωση που τρίτος προβάλει δικαίωμα επί του σχετικού λογισμικού πριν την οριστική 
παραλαβή του, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ανάδοχο και να γνωστοποιήσει 
στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου. 

26.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περιγραφόμενα στη 
Σύμβαση προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να καλύψει με δικές 
του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα εμπόδιζαν στο μέλλον την 
εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της χρήσης και χωρίς 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της. Συνδρομές και σχετικά έξοδα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά 
την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, θα πρέπει να προβλέπονται ρητά από την Προσφορά του 
Αναδόχου, να κοστολογούνται στην Οικονομική Προσφορά του και να εμπεριέχονται στις υπηρεσίες 
εγγύησης και συντήρησης (μετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας) που προσφέρει. 

26.5. Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει ενεργά η 
Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το μέρος που τα αντίστοιχα 
παραδοτέα παράγονται από αυτή. 

26.6. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της παρούσας θα 
δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμα και αν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχτεί. 

 Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εκχώρηση 
επιτρέπεται και σε τραπεζικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν.2513/97, υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για την εκχώρηση αμοιβών του, με σκοπό την καταβολή των 
αμοιβών του απευθείας στην Τράπεζα. 

 Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται 
σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. Αδυναμία του Αναδόχου να ολοκληρώσει την αναβάθμιση του 
Συστήματος μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, θα επιφέρει για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης 
για μέχρι δεκαπέντε (15) εβδομάδων, ποινική ρήτρα 500,00€ και για κάθε εβδομάδα 
καθυστέρησης, μετά την 15η εβδομάδα, την επιβολή ποινικής ρήτρας 1.000,00€ 

 

27.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας. Ο Δήμος έχει 
ήδη υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο για τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας στο Ταμείο 
Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο και έχει κριθεί καταρχήν θετικά και το όλο έργο είναι επιλέξιμο και εμπίπτει 
στους σκοπούς του Τ.Α.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

28.  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

28.1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της Σύμβασης, ο Δήμος και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

28.2. Κατά κάθε πράξης, απόφασης ή παράλειψης οργάνων του Δήμου που βλάπτει έννομο συμφέρον του 
Αναδόχου, αυτός υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το 
γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε αυτόν της βλαπτικής πράξης. 

28.3. Η ένσταση περιέχει τις απόψεις του Αναδόχου και απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.  

28.4. Όλες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία 
Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη οργάνου του Δήμου 
ή συμβαλλόμενου με τον Δήμο και πάντοτε σε σχέση με συγκεκριμένη σύμβαση, διέπονται από το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι 
τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια της Τρίπολης. 

28.5. Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης, υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα της Τρίπολης, Εφαρμοστέο δίκαιο 
είναι το Ελληνικό Δίκαιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του συμμετέχοντα  ……………………………………………………………με έδρα τ………………………… οδός ……………… 
αριθμ…………………… Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 

Προς: 

ΔΗΜΟ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Προκήρυξης υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα αναφερόμενα στο Τεύχος και αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου 
της παρούσας με τους παρακάτω όρους: 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.  ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

1. Συνολική αμοιβή Αναδόχου : ………... € 

2. Συνολική ωφέλεια Δήμου : ………... € 

3. Σύνολο εξοικονόμησης κόστους : ………... € 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Υπηρεσίες 

1 

α) Λεπτομερή μελέτη και προδιαγραφή νέου 
Συστήματος οδοφωτισμού στηριγμένου σε 
υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

1 € € 

β) Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
λειτουργία Συστήματος προληπτικής 
συντήρησης. 

1 € € 

γ) Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
λειτουργία Συστήματος τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμού Συστήματος οδοφωτισμού. 

1 € € 

δ) Ποιοτικό έλεγχο και εκτέλεση κατάλληλων 
δοκιμών (testing) των λαμπτήρων υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και των άλλων υλικών 
που θα εγκατασταθούν. 

1 € € 

ε) Δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος 
για την αριστοποίηση της λειτουργίας του. 

1 € € 

στ) Διοίκηση του έργου αναβάθμισης του 
οδοφωτισμού. 

1 € € 

ζ) Λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος 
(ανά τρίμηνο). 

60 € € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Β. Προμήθειες 

2 
α) Λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

i. Τύπος Α 
ii. Τύπος Β 
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iii. Τύπος Γ 
iv. Τύπος Δ 
v. Τύπος Ε 

β) Υλικά - Συστήματα ελέγχου 1 € € 
γ) Hardware και software Συστήματος 
συντήρησης 

1 € € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ 
Γ. Εργασίες Εγκατάστασης 

3 
α) Εγκατάσταση λαμπτήρων και άλλων 
υλικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

1 € € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Κριτήριο Β2) 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ (%) ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€) 
ΩΦΕΛΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ (€) 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΗΜΟΣ 

1 
     

     

2 
     

     

3 
     

     

4 
     

     

5 
     

     

6 
     

     

7 
     

     

8 
     

     

9 
     

     

10 
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11 
     

     

12 
     

     

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

     

     

  

Τόπος                  

Ημερομηνία                                     

Ο Προσφέρων                             

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ :  

CE, LVD, EMC, ENEC, WEEE, ART, ERP, RoHS, REACH, IP66, IK08 

 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  

CE,  RoHS  

 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΟΥ  LED STREET LIGHT 9W, 12W, 15W 

 

1. Directives & Certificates 

RoHS Directive 20011/65/EC ERP Directive 2009/125/EC  

LV Directive (LVD) 2006/95/EC REACH Directive 

2006/1907/EC 

EMC Directive 2004/108/EC ENEC 

WEEE Directive 2003/108/EC  IP66 

ART Directive 2006/25/EC  IK08 

LED Street Light 

Model 

Μέση 

Συνολική 

Ισχύς (W)   

Διαστάσεις 
(mm)  

Τροφοδοτικό (LED Driver) Μέση Συνολική 
Φωτεινή Pοή 

LED      
@ 6500K 

Συντελεστής Ισχύος 
(Power Factor) 

Απόδοση 
(Efficiency) (%) 

Led Street Light #1 9 42X115 ≥0.95 ≥87 ≥900 lm 

Led Street Light #2 12 62X140 ≥0.95 ≥87 ≥1200 lm 

Led Street Light #3 15 62X165 ≥0.95 ≥87 ≥1500 lm 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Χρόνος Ζωής LED  ≥50.000 hrs 
CCT 6500 K 
Απόδοση LED Chip @ 350mA, Tj=85oC ≥100 lm/W 
Απόδοση Φωτιστικού ≥100 lm/W 
LED Chip CRI ≥80 
Beam Angle                            360 D 
AC Τάση Εισόδου 85-300 VAC 
Συχνότητα εισόδου 50-60Hz 
Dimmable LED Driver NAI 
Αρχεία μετρήσεων φωτεινότητας (IES files) Να παραδοθούν 
Υλικό Κατασκευής Κράμα Αλουμινίου  
Μέθοδος Βαφής Powder Coating 
Χρώμα WHITE 
Γωνία   120o 
Connector E27,E26 
Θερμοκρασία Λειτουργίας  -40o ~ 45o 
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED STREET LIGHTS 30W ΕΩΣ 150W 

 

CERTIFICATES CE ,ROHS 

LED Street Light 

Model 

Μέση 

Συνολική 

Ισχύς (W)   
Βάρος (kg)  

Τροφοδοτικό (LED Driver) Μέση Συνολική 
Φωτεινή Pοή LED      

@ 5700K 
Συντελεστής Ισχύος 

(Power Factor) 
Απόδοση 

(Efficiency) (%) 
Led Street Light #1 30 ≤5 ≥0.96 ≥90 ≥3300 lm 

Led Street Light #3 90 ≤7 ≥0.95 ≥93 ≥9900 lm 
Led Street Light #4 120 <8 ≥0.95 ≥93 ≥ 13200 lm 
Led Street Light #5 150 <9 ≥0.95 ≥93 ≥ 16500 lm 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Χρόνος Ζωής LED  ≥50.000 hrs 
CCT 5700 K 
Απόδοση LED Chip @ 350mA, Tj=85oC ≥130 lm/W 
Απόδοση Φωτιστικού ≥105 lm/W 
LED Chip CRI ≥75 
Beam Angle 85o  135o 
LED Driver με δυνατότητα dimming NAI 
AC Τάση Εισόδου 230±30 VAC 
Συχνότητα εισόδου 50Hz±3Hz 
Safety Class  I 
Dimmable LED Driver NAI 
Αρχεία μετρήσεων φωτεινότητας (IES files) ΝΑΙ 
IES LM80-08 Test Report για τα LED Chip  ΝΑΙ 
Υλικό Κατασκευής Κράμα Αλουμινίου  
Μέθοδος Βαφής Powder Coating 
Χρώμα Θα καθορισθεί από τον Δήμο 
Ρυθμιζόμενη Γωνία τοποθέτησης -15o ~ +15o 
Διάμετρος Πόλου τοποθέτησης ø60~65mm 
Να διαθέτει ενσωματωμένο Ασύρματο Ελεγκτή   ΝΑΙ 
Θερμοκρασία Λειτουργίας  -30o ~ 60o 
Το τμήμα των LED να διαχωρίζεται από το τμήμα του τροφοδοτικού και 
του Ασύρματου Ελεγκτή. 

ΝΑΙ 

Το τμήμα των LED να αποτελείται από ανεξάρτητα/αυτόνομα υπο-
τμήματα (LED modules), τα οποία να μπορούν να αντικαθίσταται 
ανεξάρτητα σε περίπτωση βλάβης.   

ΝΑΙ 

Διασύνδεση των LED Chip σε κάθε LED module με τρόπο/τεχνολογία που 
να επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των λοιπών LED Chips σε περίπτωση 
βλάβης ενός εξ’ αυτών. 

ΝΑΙ 

Εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα του τμήματος που περιέχει το 
τροφοδοτικό (LED Driver) και τον Ασύρματο Ελεγκτή, για λόγους 
συντήρησης (χωρίς τη χρήση εργαλείου). 

ΝΑΙ 

Κατά το άνοιγμα του τμήματος που περιλαμβάνει το  τροφοδοτικό (LED 
Driver) και τον Ασύρματο Ελεγκτή να διακόπτεται η παροχή ρεύματος 
προς αυτά (για την προστασία του προσωπικού συντήρησης). 

ΝΑΙ 
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED  

 

 Γενικά  Να είναι ενσωματωμένος στο Φωτιστικά Σώμα LED. 
 Να Επικοινωνεί με το LMS για τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο των 
Φωτιστικών Σωμάτων LED και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. 
 Να παρέχει στο Φωτιστικό Σώμα LED τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας 
βάσει καθορισμένου διαγράμματος χρόνου-φωτεινότητας (time-dimming schedule) 
επτά (7) επιπέδων, το οποίο να αποθηκεύεται σε μνήμη EEPROM που θα διαθέτει 
ο Ελεγκτής και το οποίο μπορεί να τροποποιείται δυναμικά και να ανακτάται 
οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Να παρέχει στο Φωτιστικό Σώμα LED τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας 
βάσει του αλγορίθμου ανατολής-δύσης ηλίου. Οι χρόνοι ανατολής-δύσης του 
ηλίου να υπολογίζονται από τον Ελεγκτή και να μπορούν να ανακτώνται 
οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Να θέτει σε πραγματικό χρόνο (real time) σε κατάσταση on/off/dim (On: 100%, 
Off: 0% Dim: 1% ~99% της max φωτεινότητας), κατόπιν λήψης σχετικής εντολής 

Πιστοποιητικά LED Driver EN61347-1,  EN61347-2-13  

 

Directives & Πιστοποιητικά Σχετικά Tests 

LV Directive 06/95/EC EN60598-2-3, EN60598-1, EN62031, 

EN62493 

EMC Directive 2004/108/EC EN55015, EN61000-3- 3, EN61000-3-2  

EN
6

1
5

4
7

:2
0

0
9

 

EN61000-4-2 

EN61000-4-3 

EN61000-4-4 

EN61000-4-5 

EN61000-4-6 

EN61000-4-8 

EN61000-4-11 

R&TTE Directive 1999/5/EC EN300-328 

ART Directive 2006/25/EC EN62471  

REACH Directive 2006/1907/EC  

RoHS Directive 20011/65/EC IEC62321 

ERP Directive 2009/125/EC  

ENEC  

IK rating ≥IK08 βάσει του ΕΝ62262 

IP rating ≥IP65 

ISO Κατασκευαστή ISO 9001:2008 

ISO Εργαστηρίων πιστοποιητικών  ISO 17025:2005 

* Υποχρεωτική υποβολή των test reports όλων των ανωτέρω πιστοποιητικών 
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από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Να θέτει σε πραγματικό χρόνο (real time) σε κατάσταση flashing το Φωτιστικό 
Σώμα LED (το οποίο να «αναβοσβήνει» προς ένδειξη κινδύνου ή συναγερμού), 
κατόπιν λήψης σχετικής εντολής από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Να εκτελεί αυτόματο έλεγχο βλάβης του Φωτιστικού Σώματος LED μετρώντας το 
DC ρεύμα που διαρρέει τα LED. Η κατάσταση λειτουργίας του Φωτιστικού Σώματος 
LED να μπορεί να ανακτάται οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη του Λογισμικού 
Τηλεδιαχείρισης. 
 Να παρέχει αυτόματη προστασία από υπερθέρμανση στο Φωτιστικό Σώμα LED 
μειώνοντας την φωτεινότητα του (κάνοντας χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος). Να διαθέτει τουλάχιστον δύο επίπεδα προστασίας (safety 
temperature-dimming thresholds). Αυτά τα thresholds να αποθηκεύονται σε μνήμη 
EEPROM που θα διαθέτει ο Ελεγκτής, να μπορούν να τροποποιούνται και να 
ανακτώνται οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης.  
 Να καταγράφει και να αποθηκεύει σε EEPROM τον συνολικό του χρόνο 
λειτουργίας του με ακρίβεια λεπτού. Η εν λόγω πληροφορία να μπορεί να 
ανακτάται οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Να καταγράφει και να αποθηκεύει σε EEPROM την καταναλισκόμενη ενέργεια 
του Φωτιστικού Σώματος LED (σε KWh). H εν λόγω πληροφορία να μπορεί να 
ανακτάται οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC). O χρόνος του ρολογιού να μπορεί 
να ανακτάται και να συγχρονίζεται ασύρματα οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη 
του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης. 
 Τάση τροφοδοσίας 230±30VAC. 
 Συχνότητα τροφοδοσίας 50Hz±3Hz 
 Να διαθέτει πομποδέκτη τεχνολογίας RF ZigΒee PRO (IEEE 802.15.4) στα 2.4GHz.  
 Μέγιστη ισχύ εκπομπής πομποδέκτη ZigΒee: +20dBm (100mW). 
 Μέγιστος ρυθμός εκπομπής/λήψης δεδομένων πομποδέκτη ZigΒee: 250Kbps. 
 Να διαθέτει μικροελεγκτή (microcontroller) βιομηχανικού τύπου (Industrial). 
 Να διαθέτει ενδεικτικά LED για επισκόπηση της ορθής του λειτουργίας.  
 Θερμοκρασία λειτουργίας -30oC ~ +60oC (ως η θερμοκρασία του LED Street 
Light) 

Πιστοποιητικά Λοιπά πιστοποιητικά σύμφωνα με την πιστοποίηση του Φωτιστικού Σώματος LED 
(που θα περιλαμβάνει τον ασύρματο ελεγκτή) ως ένα ENIAIO ΠΡΟΙΟΝ. Το γεγονός 
αυτό (της ενιαίας πιστοποίησης) να αποδεικνύεται σαφώς από τα test reports των 
εργαστηρίων πιστοποίησης. 

 

7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
Ασύρματη επικοινωνία με το 
Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης 

 Zεύξη 4G LTE (το οποίο να υποπίπτει σε HSPA+ σε περίπτωση 
απουσίας σήματος 4G) ή 3G HSPA+ (το οποίο να υποπίπτει σε 
GSM/GPRS/EDGE σε περίπτωση απουσίας σήματος 3G). H απαίτηση 
για 4G ή 3G θα εξαρτηθεί από τη θέση της εγκατάστασης. 

Ασύρματη επικοινωνία με τα 
Φωτιστικά Σώματα  

 Πομποδέκτης ZigBee PRO IEEE 802.15.4 στα 2.4GHz. 
 Μέγιστη ισχύ εκπομπής πομποδέκτη ZigΒee: +20dBm (100mW). 
 Μέγιστος ρυθμός εκπομπής/λήψης δεδομένων πομποδέκτη 
ZigΒee: 250Kbps. 

Δυνατότητες Ενσύρματης 
Επικοινωνίας 

 Μέσω θύρας 10/100 Base-T RJ45 Ethernet 
 Μέσω θύρας USB 
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Δυνατότητα μη αξιοποίησης 
4G ή 3G πομποδέκτη και 
επικοινωνία με το Λογισμικό 
Τηλεδιαχείρισης με σύνδεση 
του κόμβου σε WiFi Router  

 NAI. Mε σχετική έκπτωση στην τιμή του κόμβου (λόγω της μη 
χρήσης του πομποδέκτη 4G ή 3G).  

Γενικά Χαρακτηριστικά   Να διαθέτει γραμμικό αναλογικό αισθητήρα Φωτεινότητας 
(photodiode) 
 Τάση Εισόδου (τροφοδοσία): 230±30 VAC ή 120 ~ 370 VDC 
 Συχνότητα εισόδου 50Hz±3Hz 
 Safety Class II 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας -30oC ~ +70oC 

Πιστοποιητικά  EN60950-1 
 EN300-328 
 EN301-511 
 EN 301-489-1  
 EN 301-489-17 
 EN 61000-3-2 
 EN 61000-3-3 
 EN61000-4-2 έως 8 & 11 
 EN61000-6-1 
 EN61000-6-3 
 EN61000-6-4 
 EN55024 
 EN55022 
 RoHs 
 IP65 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Να είναι συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows. 

 Να  μπορεί να ελέγχει αυτόματα τα Φωτιστικά Σώματα LED για πιθανές βλάβες (πχ. βλάβη του LED 
Driver, μη επιθυμητή ολίσθηση του RTC, κλπ) με συχνότητα που να καθορίζεται από τον χρήστη. 

 Να παρέχει με ακρίβεια προειδοποιητικές ενδείξεις επί του χάρτη της περιοχής, στην οποία 
αναπτύσσεται το δίκτυο των Φωτιστικών Σωμάτων LED. Ο χρήστης να μπορεί να δει αναλυτικά τη 
δομή του δικτύου, την ακριβή θέση των Φωτιστικών Σωμάτων LED που έχουν υποστεί βλάβη και 
τη φύση τη βλάβης.  

 Να μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλά ανεξάρτητα δίκτυα Φωτιστικών Σωμάτων LED (π.χ. 
διαφορετικοί δρόμοι δύναται να αποτελούν ανεξάρτητα δίκτυα) και να εφαρμόζει σε κάθε δίκτυο 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.  

 Να μπορεί να εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος λειτουργίας σε μεμονωμένα Φωτιστικά Σώματα ή 
σε υποσύνολο/α Φωτιστικών Σωμάτων LED εντός του ίδιου δικτύου. 

 Να διαθέτει εφαρμογή παρακολούθησης της συντήρησης των Φωτιστικών Σωμάτων LED. 

 Να διαθέτει εφαρμογή αρχείου παρακολούθησης ενεργειών (event viewer).  

 Να παράγει αναφορές εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Να μπορεί να θέτει τα Φωτιστικά Σώματα LED  σε έναν από τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας 
(mode of operation): 

- Αυτόματη λειτουργία βάσει του αλγορίθμου ανατολής-δύσης ηλίου. 
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- Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού διαγράμματος χρόνου-φωτεινότητας επτά (7) επιπέδων 
(7 level time-dimming schedule), το οποίο μπορεί να τροποποιείται και να ελέγχεται από 
τον χρήστη. 

- Χειροκίνητη λειτουργία κατά την οποία ο χρήστης να μπορεί: 

 Nα επιλέγει και να τροποποιεί δυναμικά το επίπεδο φωτεινότητας (0-100%) των 
Φωτιστικών Σωμάτων LED που επιθυμεί. 

 Nα επιλέγει τη λειτουργία “flashing” για τα Φωτιστικά Σώματα LED που επιθυμεί (τα 
οποία θα «αναβοσβήνουν» με σταθερό ρυθμό δηλώνοντας κατάσταση συναγερμού).  

 Να παρακολουθεί, να μπορεί να ανακτήσει και να τροποποιεί δυναμικά όλες τις παραμέτρους 
λειτουργίας των Φωτιστικών Σωμάτων LED (που διατηρούνται στους Ασύρματους Ελεγκτές 
αυτών): 

- Τρόπο (mode) λειτουργίας, 

- Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας - Ρολόι (RTC), 

- Συντεταγμένες Φωτιστικού Σώματος, 

- ‘Ωρες Λειτουργίας, 

- Κατανάλωση Ενέργειας, 

- Κατάσταση ορθής λειτουργίας,  

- Τιμή DC ρεύματος που διαρρέει τα LED, 
Tιμή AC Ρεύματος και Τάσης εισόδου του LED Driver 

8. Περιγραφή του υπάρχοντος Συστήματος 

8.1 Αριθμός λαμπτήρων 

Ο αριθμός των λαμπτήρων στο σύνολο του Δήμου και ο αντίστοιχος τύπος, έχει ως εξής: 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ισχύς Λαμπτήρα (WATT) Τεμάχια 

20w CFL (χαμηλός) 20 3.786 

25w CFL (υψηλός) 25 4.817 

125w Hg (υψηλός φανάρι ΔΕΗ) 125 237 

250W Ηg/Na (υψηλός) 250 200 

400w HQi προβολές 400 27 

8.2 Ώρες λειτουργίας του Συστήματος 

Το Σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία 4.563 ώρες / έτος ή 12,5 ώρες ανά ήμερα κατά μέσο όρο.  

8.3 Τιμή αγοράς kwh 

Η σημερινή τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0,121€/kwh και η ετήσια αύξηση για την ανάγκη του 
οικονομικού μοντέλου λαμβάνεται σε 1,5%. 

8.4 Κόστος συντήρησης  

Το ετήσιο κόστος συντήρησης του σημερινού Συστήματος σε ετήσια βάση είναι 50.000,00 €.  

8.5 Επίπεδα και ποιότητα 

Η αναβάθμιση του Συστήματος αφορά κυρίως την κατανάλωση ενέργειας και τη μείωση του κόστους 
ηλεκτροφωτισμού. Γίνεται δεκτό ότι η ποιότητα και το επίπεδο φωτισμού θα διατηρηθεί στα σημερινά 
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επίπεδα και τα υλικά – εργασίες θα είναι σύμφωνα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα. 

9. Περιγραφή του προτεινόμενου Συστήματος 

9.1 Τεχνολογία λαμπτήρων 

Ανοιχτές τεχνολογίες. 

9.2 Χρήση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων 

Όπου υπάρχουν υψηλοί ιστοί θα χρησιμοποιηθούν νέοι λαμπτήρες. Στους χαμηλούς ιστούς είναι δυνατή και η 
χρήση λαμπτήρων στα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. 

9.3 Προδιαγραφές λαμπτήρων 

Οι λαμπτήρες θα πρέπει να φέρουν το σήμα CE το οποίο συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος προς 
τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις, που επιβάλλονται στον κατασκευαστή. 

9.4 Προδιαγραφές Συστήματος ελέγχου 

Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να φέρει το σήμα CE 

9.5 Προδιαγραφές Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ 

Σήμανση CE στο CMMS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση του Διαγωνισμού και εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 
υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις επόμενες 
παραγράφους, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη περιγραφόμενη στην Προκήρυξη 
διαδικασία. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», 
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες, κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική μορφή και χώρα 
προέλευσης), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/ οδηγίες: 

1. Στην Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

1. Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 
και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

2 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

3 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

ΝΑΙ  
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

6 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ  

7 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του Φακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

ΝΑΙ   
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δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισής στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

7 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
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διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

3. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 
Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) Οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς  (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

ΝΑΙ   
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Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

8 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 
εντός του Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

5. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις  (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

8 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
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προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

6. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής 
ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

7. Λοιπές Υποχρεώσεις/ διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Κατακύρωσης  

1. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

2. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Υποχρεώσεις/ διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία 
με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων για την εκτέλεση του έργου. 

2. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 
ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα 
Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο υπογράφων ............................................. του ...................................., ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος 
της εταιρείας με την επωνυμία ..............................................................., που εδρεύει 
................................................, η οποία υπέβαλε προσφορά για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό με τίτλο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» που προκήρυξε ο Δήμος …………………., 
εξουσιοδοτώ δια της παρούσας τον ...................................................................... του 
.............................................., με ΑΔΤ ........................., εκδούσα αρχή .........................................., όπως αντί 
και για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας παρασταθεί στο άνοιγμα των προσφορών που κατατέθηκαν 
από τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στον ανωτέρω Διαγωνισμό, στον τόπο και κατά το χρόνο που 
ορίζονται στην Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και γενικότερα προβεί σε οποιαδήποτε κατά την 
κρίση του απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής εντολής. 

 

Αθήνα, ………………………… 2015 

 

Για την υποβάλλουσα προσφορά εταιρεία ................................................. 

 

Ο Εξουσιοδοτών 
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2. Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο υπογράφων ................................................................................ του .............................................., κάτοικος 
........................................................................, υπό την ιδιότητά μου ως υποβάλλων προσφορά για τη 
συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» που 
προκήρυξε ο Δήμος …………………., εξουσιοδοτώ δια της παρούσας τον 
................................................................................ του .............................................. με ΑΔΤ ........................., 
εκδούσα αρχή .........................................., όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου παρασταθεί στο άνοιγμα 
των προσφορών που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στον ανωτέρω 
Διαγωνισμό, στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζονται στην Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και 
γενικότερα προβεί σε οποιαδήποτε κατά την κρίση του απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση της ανωτέρω 
σχετικής εντολής.  

 

Αθήνα, ………………………… 2015 

 

Ο Εξουσιοδοτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης 

1.1.1 Καταγραφή και αποτύπωση ιστών και λαμπτήρων    

1.1.2 Αποτύπωση σε χάρτη    

1.1.3 Υπολογισμός υφιστάμενης κατανάλωσης ενέργειας    

1.1.4 Σύγκριση παραπάνω υπολογισμού με πληρωμές     

1.1.5 Εκτίμηση νέας κατανάλωσης ενέργειας    

1.1.6 
Εκτίμηση αναμενόμενης μείωσης κόστους 
ενέργειας 

   

1.1.7 Εκτίμηση υφιστάμενου κόστους συντήρησης    

1.1.8 
Χρονικός προγραμματισμός για την αντικατάσταση 
των λαμπτήρων και άλλων υλικών ανά τύπο ή 
περιφέρεια 

   

1.2 Μελέτη και προδιαγραφή νέου Συστήματος οδοφωτισμού 

1.2.1 
Αντιστοίχηση υφισταμένων λαμπτήρων με νέους 
αυξημένης ενεργειακής απόδοσης 

   

1.2.2 
Λεπτομερής τεχνική, μηχανολογική και ενεργειακή 
προδιαγραφή των νέων λαμπτήρων και υλικών 

   

1.2.3 Προτεινόμενοι νέοι λαμπτήρες ή άλλα υλικά    

1.2.4 Δυνατότητα αυξομείωσης φωτεινής έντασης    

1.3 Σύστημα προληπτικής συντήρησης 

1.3.1 
Περιγραφή Συστήματος προληπτικής (τακτικής και 
έκτακτης) συντήρησης και  χρονοδιάγραμμα του 

   

1.4 Σύστημα τηλελέγχου 

1.4.1 
Ύπαρξη αισθητήρων στο επίπεδο των pillars/ 
μετρητών 
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1.4.2 
Ύπαρξη αισθητήρων στο επίπεδο των φωτιστικών/ 
μετρητών (φωτιστικά εγκατεστημένα από τον 
Δήμο) 

   

1.4.3 Τρόπος μετάδοσης δεδομένων    

1.4.4 Τρόπος εντοπισμού λαμπτήρων εκτός λειτουργίας    

1.4.5 Περιγραφή κεντρικού Συστήματος ελέγχου    

1.5 Εκτέλεση δοκιμών υλικών 

1.5.1 Συνεργασία με τρίτο εξειδικευμένο φορέα δοκιμών    

1.6 Δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος 

1.6.1 
Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών δοκιμαστικής 
λειτουργίας 

   

1.7 Διοίκηση του έργου 

1.7.1 Περιγραφή των λειτουργιών/ διαδικασιών Διοίκηση 
των έργων ( Project Management )    

1.7.2 Υποβολή των βιογραφικών της βασικής ομάδας 
έργου    

1.7.3 Αναλυτικός κατάλογος ενεργειών και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.    

1.7.4 Προγραμματισμός υλοποίησης του έργου σε 
φάσεις κατά περιφέρεια ή/και είδος υλικού    

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 

Λαμπτήρες και άλλα υλικά 

Προδιαγραφές και τεχνικά εγχειρίδια    

2.2 

Σύστημα τηλε-ελέγχου 

Προδιαγραφές και τεχνικά εγχειρίδια    

2.3 

Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ 

Προδιαγραφές και τεχνικά εγχειρίδια    
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Εγκατάσταση λαμπτήρων και άλλων υλικών    

3.1.1 

Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας 
εγκατάστασης 

Συντονισμός με υπηρεσίες Δήμου 

   

 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 

Περιγραφή υπηρεσιών 

Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών λειτουργίας και 
συντήρησης 

   

4.2 
Προσωπικό συντήρησης 

Περιγραφή της ομάδας συντήρησης 
   

4.3 

Ταχύτητα ανταπόκρισης σε βλάβες 

Αναφορά του χρόνου αντιμετώπισης βλαβών σε 
λαμπτήρες και λοιπών εξαρτημάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: Δήμο ………………………………..  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

……  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης που ανατέθηκε με την 
υπ’ αρ. .................... απόφαση και αφορά το Έργο με τίτλο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή …………………………… εγγυόμαστε ως αυτοφειλέτες υπέρ του (ή 
των)……………………  (όνομα – πατρώνυμο – επώνυμο – επάγγελμα – κατοικία – οδός – αριθμός), μέχρι του 
ποσού των ευρώ …………. . για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό «……………………..» που θα διεξαχθεί στις 
………………. και την πλήρη εκπλήρωση των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεών του, που απορρέουν 
από τη συμμετοχή του αυτή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακηρύξεως. 

Την παραπάνω εγγύηση παρέχουμε υπέρ του ανωτέρω προς εσάς, από σήμερα και μέχρι την υπογραφή 
της συμβάσεως από εκείνον στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους όρους της 
διακηρύξεώς σας, οπότε αν αυτός είναι άλλος από εκείνον υπέρ του οποίου εγγυόμαστε υποχρεούστε να 
μας την επιστρέψετε αν δε είναι ο ίδιος, θα μας την επιστρέψετε μόλις αυτή αντικατασταθεί από αυτόν, με 
εγγυητική επιστολή που να εγγυάται την καλή εκτέλεση της υπ' όψιν προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους 
της συμβάσεως που θα καταρτισθεί μεταξύ σας. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα εγγυητική επιστολή θα 
ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της και πάντως μέχρι την …………………. ((Σημείωση προς την Τράπεζα: ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς). 

Σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της, δικαιούστε σε πρώτη ζήτησης σας με απλή επιστολή σας, που θα μας 
απευθύνετε, να ζητήσετε την κατάπτωση της ανωτέρω εγγυήσεως προς όφελός σας, μερικώς ή ολικώς ή 
τμηματικώς μέχρι ολόκληρο το ποσό που καλύπτει, οπότε εμείς με τη λήψη της επιστολής σας, 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε αμέσως το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις μετρητοίς. Κατά 
των δηλώσεών σας αυτών, περί καταπτώσεως ολοκλήρου ή μέρους του ποσού της εγγυήσεως, δεν 
δικαιούμαστε να προβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση, ιδιαίτερα δε ούτε την ένσταση της 
διζήσεως ή διαιρέσεως, ούτε οποιαδήποτε ένσταση που βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες 
παράλληλες προς εσάς και υπέρ του ανωτέρω εγγυήσεις, ούτε άλλες οποιεσδήποτε ενστάσεις, ακόμη δε 
ούτε και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του, ως πρωτοφειλέτη, ούτε να λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε 
ένσταση ή αντίρρηση εκείνου υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ 
σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στην αιτούμενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την 
υποχρέωσή μας για την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. 

Βεβαιώνεται ότι το ποσό της εγγυήσεως αυτής περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα από την Τράπεζα Ελλάδος 
για την τράπεζά μας περιθώρια. 

Σε περίπτωση που εγγυητική επιστολή εκδοθεί απευθείας από πιστωτικό ίδρυμα που έχει έδρα χώρα άλλη 
πλην της Ελλάδος, αντί της βεβαιώσεως ότι το ποσό της εγγυήσεως περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα από 
την τράπεζα της Ελλάδας περιθώρια, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το ποσό της εγγυήσεως, 
περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα για το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα περιθώρια, που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία της χώρας που το ίδρυμα έχει την έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή του ή ότι η νομοθεσία 
της χώρας αυτής δεν προβλέπει τέτοια περιθώρια. 

Η ανωτέρω εγγύηση είναι αμετάκλητη. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου 
της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με 
αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Στη Μεγαλόπολη σήµερα, την [●] του µηνός [●] του έτους [●], συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία 
αποδεκτά τα αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας Σύµβασης και τα Παραρτήµατά της, 

ΜΕΤΑΞΥ 

1. Αφενός του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  - Δήμος Μεγαλόπολης, που εδρεύει στην Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης (καλουµένου εφεξής «Δήμος» 
ή «Κύριος του Έργου»), 

2. Αφετέρου της Εταιρείας  [●] (καλούµενης εφεξής «Ανάδοχος»), η οποία εδρεύει στο Δήµο [●], οδός ([●]), 
µε ΑΦΜ [●] και ΔΟΥ [●], έχει συσταθεί µε την υπ’ αριθ. [●] καταστατική πράξη του Συµβολαιογράφου [●] 
κ. [●], το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. [●] απόφαση του ΓΕΜΗ [●], η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο [●] Φ.Ε.Κ. και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό [●], και 
εκπροσωπείται νόµιµα για τις ανάγκες της σύναψης της παρούσας σύµβασης από τον κ. [●]. 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ : 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 477/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης , ο Δήμος 
Μεγαλόπολης  προκήρυξε, µε την αρ. 18472/21-10-2015 Προκήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού 
Διαγωνισµού για την Αναδειξη Αναδοχου µε Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης 
Παραχώρησης Υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση των Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός)  στο Δήμο Μεγαλόπολης». Ο Διαγωνισµός 
ολοκληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. [●] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  µε την οποία το Έργο 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο [●]. 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

1. Ορισµοί 

Στο κείμενο που ακολουθεί οι παρακάτω όροι λειτουργούν υποβοηθητικά και έχουν την ακόλουθη έννοια: 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού : Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο. 

2. Ανάδοχος: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

3. Αναθέτουσα Αρχή ή Κύριος του Έργου : Ο Δήμος Μεγαλόπολης. 

4. Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), η προμήθεια, η εγκατάσταση και η παροχή 
υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τη 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

5. Αντίκλητος: το φυσικό πρόσωπο που ορίζουν µε την προσφορά τους οι Διαγωνιζόμενοι, προς το 
οποίο απευθύνονται όλες οι κοινοποιήσεις που έχουν σχέση µε τον Διαγωνισμό και έχει αρμοδιότητα 
να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο, καθώς και να υπογράφει δεσμευτικά για λογαριασμό του κάθε 
έγγραφο που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια όργανα του Διαγωνισµού, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού. 

6. Γραφείο Δεδομένων ή Data Room: Ο ειδικός χώρος που έχει διαμορφωθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να λάβουν γνώση των εγγράφων και εν 
γένει πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και σχετίζονται µε το αντικείμενο της 
παρούσας. 
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7. Διαγωνιζόμενος: κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που θα υποβάλει προσφορά 
στον Διαγωνισµό για την ανάληψη του παρούσας. 

8. Διαγωνισµός : Ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, τη διενέργεια του οποίου 
προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή με την Αρ. 18472/21-10-2015  Προκήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου με σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ». Ο ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε 
700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που 
προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της 
Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
με βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα 
καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση 
ενεργειακής κατανάλωσης το 2014. 

9. Επιτροπή Διαγωνισµού ή Επιτροπή : το συλλογικό όργανο το οποίο θα διενεργήσει τις διαδικαστικές 
πράξεις του Διαγωνισµού, θα αξιολογήσει τις προσφορές των Διαγωνιζοµένων και θα εισηγηθεί για 
το αποτέλεσµα του Διαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Ορισμός Επιβλέπουσας Αρχής: Από το Δήμο με την κατακύρωση του Διαγωνισμού Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).  

11. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Για τις ανάγκες υλοποίησης της 
υπηρεσίας της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 
(ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η 
τμηματική και οριστική παραλαβή της παρούσας Υπηρεσίας. 

12. Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης JESSICA: Χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αποτελεί νέο μέσο 
αξιοποίησης των επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. για την στήριξη σχεδίων Αστικής 
Ανάπτυξης και Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια. 

13. Κύριος του Έργου : Ο Δήμος, στον οποίο ανήκουν κατά κυριότητα οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές 
Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων που έχει εγκαταστήσει ο ίδιος (πλατείες, γήπεδα κλπ). Στον 
Οδοφωτισμό (στύλοι ΔΕΗ, μπράτσα) ο Δήμος έχει δυνατότητα παρέμβασης μόνο σε επίπεδο  
λαμπτήρων. 

14. Περίοδος Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθμισης Συστήματος: Το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του 
συστήματος, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

15. Προκήρυξη:  Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού  και τα Παραρτήματα της, καθώς επίσης και τυχόν 
νεότερα Τεύχη, Παραρτήματα, σχετικές τροποποιητικές ή διευκρινιστικές αποφάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής ή άλλα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν  στους Διαγωνιζομένους, τα οποία 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και περιλαμβάνουν τους όρους διενέργειας του Διαγωνισµού. 

16. Προσφορά : Η προσφορά που θα καταθέσει κάθε Διαγωνιζόµενος και η οποία περιλαμβάνει την 
ολοκληρωμένη Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του για την ανάληψη της Παρούσας Σύμβασης 
Παραχώρησης Υπηρεσιών στο διάστημα ισχύος της παρούσας. 

17. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας Υλικού: Ο Ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός 
Προϋπολογισμός Προμήθειας Υλικού, όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη. 

18. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  : Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την 
προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε  700.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 
ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης 
στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης Παραχώρησης, προσδιορίζεται σε 2.700.000,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του Δήμου.  Από το ποσό εξοικονόμησης 
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της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν 
υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης το 2014. 

19. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την παροχή 
υπηρεσιών Αναβάθμισης του Συστήματος, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την παροχή 
υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος για δώδεκα (12) έτη περιλαμβανομένης 
της περιόδου ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης. 

20. Τεύχη Δημοπράτησης : είναι, συνολικά, η  Προκήρυξη του σχετικού Διαγωνισμού, τα Παραρτήματα 
αυτής, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν,  επί τη βάσει των οποίων 
διενεργήθηκε ο Διαγωνισμός. 

21. Ανεξάρτητος Τεχνικός Σύμβουλος : Ο Σύμβουλος που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, για την 
υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την τήρηση των όρων της Σύμβασης. Παρακολουθεί και 
πιστοποιεί με βάση τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη την καλή εκτέλεση της υπογραφείσας 
σύμβασης, με τα Παραρτήματα αυτής, και πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η πληρωμή του συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και 
καταβάλλεται από το Δήμο στη βάση της επίτευξης του επιδιωκόμενου ελάχιστου αποτελέσματος. 

22. Έτος Αναφοράς:  Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό της ενεργειακής εξοικονόμησης ορίζεται το 
έτος 2014. Όλες οι αναφερόμενες τιμές της αντίστοιχης Προκήρυξης, έχουν έτος αναφοράς το 2014.  

23. Σύμβαση Μεσεγγύησης. Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του Μεσεγγυούχου, του Δήμου, του 
Αναδόχου και της ΔΕΗ για την δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στον 
οποίο θα κατατίθεται το ποσό των Εκχωρούμενων Απαιτήσεων το οποίο θα αποδεσμεύεται και θα 
εκταμιεύεται. 

24. Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων. Η Σύμβαση που θα συναφθεί από τον Ανάδοχο και το Δήμο για 
την εκχώρηση λόγω ενεχύρου στον αποδεχόμενο Ανάδοχο κάθε απαίτησής του από τα ανταποδοτικά 
τέλη  φωτισμού. 

 

2. Αντικείµενο της Σύµβασης 

2.1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αφορά στην υποχρέωση του Αναδόχου να παράσχει 
υπηρεσίες, υλικά και εργασίες εγκατάστασης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης. Σκοπός είναι η αναβάθμιση του συστήματος, ώστε να 
επιτυγχάνεται μείωση λειτουργίας του κατά τουλάχιστον 50 % καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και 
συντήρησης του νέου συστήματος για χρονικό διάστημα 12 έτων.  

Ειδικότερα στην παρούσα Σύμβαση ρυθμίζονται αναλυτικά όσα θέματα προβλέπονται στο άρθρο 16 
του Ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010). 

2.2. Ο Συμβασιούχος / Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να 
εκµεταλλευτεί µε Ίδια ή/και Δανειακά Κεφάλαια τις εγκαταστάσεις, κατά τα οριζόµενα στην Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νοµικούς όρους και περιορισµούς. 

2.3. Ο Συμβασιούχος / Ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από 
τον επιχειρηµατικό κίνδυνο για τη µελέτη, ανάπτυξη,  χρηµατοδότηση, διαχείριση και εκµετάλλευση 
της Εγκατάστασης κατά τα οριζόµενα στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και τους όρους της 
παρούσας Σύµβασης.  

 

3. Ισχύουσες διατάξεις 

3. 1. Τα ακόλουθα έγγραφα αποτυπώνουν, µαζί µε την παρούσα Σύµβαση, την συµβατική δέσµευση των 
µερών και συνιστούν προσαρτήµατα της παρούσας Σύµβασης:  
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- Προσάρτηµα I : Η Προκήρυξη και τα λοιπά Τεύχη του Διαγωνισµού,  συµπεριλαµβανοµένων και όλων 
των τυχόν διευκρινίσεων, συµπληρώσεων και τροποποιήσεων των όρων αυτών από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

- Προσάρτηµα IΙ : Η Προσφορά του Αναδόχου, στην οποία περιλαµβάνεται η Τεχνική Προσφορά, η 
Οικονοµική Προσφορά, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ο τελευταίος κατέθεσε κατά τη διαδικασία 
του Διαγωνισµού. 

- Προσάρτημα ΙΙΙ : Η Σύμβαση Μεσεγγύησης και η Σύμβαση Ενεχυριάσεως Απαιτήσεων  

3.2 Σειρά Ισχύος Συμβατικών Τευχών : Τα παρακάτω έγγραφα, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που 
προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, που θα 
καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Σύμβαση, 

2. Προκήρυξη – Παραρτήματα αυτής και τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις, 

3. Προσφορά του Αναδόχου, 

Τα Συμβατικά Τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή 
όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά 
προτεραιότητας που ορίζεται ανωτέρω. 

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών, μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 
αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του 
Δήμου να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 
διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

4. Εγγυήσεις  

4.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής δαπάνης 
Προμήθειας Υλικών (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του αντικειμένου της παρούσας, διάρκειας  
όπως αυτή προβλέπεται από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναφέρεται στην 
σύμβαση προσαυξημένης κατά 25%, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997, όπως ισχύει. Η ανωτέρω 
Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) και συμπληρώνεται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα VI. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 
προμήθεια των λαμπτήρων – φωτιστικών (μέγιστος χρόνος 12 μήνες)  και ύστερα από την έκδοση 
σχετικού πρακτικού εγκατάστασης των υλικών από την ΕΠΠΕ και από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Μετά την οριστική κατάθεση και επιστροφή της  Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την αντίστοιχη Εγγυητική Καλής 
Λειτουργίας και Συντήρησης..  

4.2 Η Εγγυητική Επιστολή  Καλής λειτουργίας και συντήρησης, θα αφορά στην συνολική διάρκεια της 
παροχής υπηρεσιών  και  το ύψος της  θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της ετήσιας δαπάνης της 
συντήρησης και της λειτουργίας χωρίς Φ.Π.Α.  η Εγγυητική θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση (ή μπορεί 
να είναι και αορίστου) με αντικατάσταση της προηγούμενης μετά την έκδοση σχετικού πρακτικού από 
την ΕΠΠΕ. 
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4.3 Η παροχή εγγυήσεων για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης της ανάπτυξης από χρηµατοπιστωτικό 
οργανισµό αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου και σε καµία περίπτωση δεν βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και συντήρησης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µέσα σε 
τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της χρήσης της 
Εγκατάστασης από τον Κύριο του Έργου µετά τη λήξη της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών. Σε 
περίπτωση λήξης της Σύµβασης, εάν ο Ανάδοχος δεν έχει παραδώσει στον Κύριο του Έργου κατά το 
χρόνο υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής όλα τα σχετικά έγγραφα, που 
αποδεικνύουν την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεών του, οι οποίες αφορούν την 
περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ο Κύριος του 
Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
και συντήρησης, µε την επιφύλαξη της παρ. 4.8. του παρόντος άρθρου.  

4.5 Οι εκάστοτε προσκοµιζόµενες από τον Ανάδοχο εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αντίστοιχα υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VΙ,VII της Προκήρυξης. Οι εν λόγω 
εγγυητικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα, ή άλλο 
ισοδύναµο νοµικό πρόσωπο του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Ο εκδότης κάθε εγγυητικής επιστολής 
πρέπει να λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και να έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών,  σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου. 

4.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπλήρωσε οποιαδήποτε συµβατική του 
υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα σύµβαση, ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωµα, µε απλή 
έγγραφη δήλωσή του προς την εγγυήτρια τράπεζα και αφού προηγουµένως σε εύλογη, και πάντως όχι 
µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ηµερών, προθεσµία προς τον Ανάδοχο προς εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του, να ζητήσει την κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής κατά το 
χρηµατικό ποσό που οφείλεται.  

4.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, οι εκάστοτε ισχύουσες εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου µε απλή έγγραφη δήλωσή του προς την εγγυήτρια τράπεζα.  

4.8 Σε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης µιας εγγυητικής επιστολής χωρίς καταγγελία της παρούσας 
Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάστασή της ή συµπλήρωση της υφισταµένης εντός 
είκοσι (20)  ηµερολογιακών ηµερών από την προς τούτο ειδική πρόσκληση εκ µέρους του Κυρίου του 
Έργου. Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης αντικατάστασης ή συµπλήρωσης της εγγυητικής 
επιστολής αποτελεί παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας Σύµβασης.  

4.9 Ο Ανάδοχος  δεν έχει το δικαίωµα να συµψηφίσει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία την εγγυητική 
επιστολή µε οποιοδήποτε οφειλή του προς τον Κύριο του Έργου.  

4.10 Όλα τα έξοδα και τέλη που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές, όπως έξοδα και τέλη για την έκδοση, 
διατήρηση σε ισχύ, αντικατάσταση, συµπλήρωση ή κατάπτωση αυτών, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο.  

 

5. Διάρκεια 

5.1 Διάρκεια Σύμβασης: 12 έτη 

5.2 Η σιωπηρή ανανέωση της Σύμβασης ή η σιωπηρή παράταση της συµφωνηµένης διάρκειας της 
παρούσας Σύµβασης αποκλείονται απολύτως. Η για οποιαδήποτε αιτία παραµονή του Αναδόχου  στην 
Εγκατάσταση µετά τη λήξη ή τη λύση της παρούσας Σύµβασης, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή 
ανανέωση της Σύμβασης ή σιωπηρή παράταση της διάρκειας της παρούσας Σύµβασης και θα επιφέρει 
όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες.  
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6. Χρηµατοδότηση του αντικειμένου της παρούσας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης 
Παραχώρησης. Ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο για τη χρηματοδότηση του έργου από το 
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο και έχει κριθεί καταρχήν θετικά και το όλο έργο είναι επιλέξιμο και 
εμπίπτει στους σκοπούς του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περ. Πελοποννήσου (Jessica). 

 

7. Υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Συμβούλου  

7.1. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του αντικειμένου της παρούσας και 
υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται απαραίτητο, στην Αναθέτουσα Αρχή 
και τον Ανάδοχο.   

7.2. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Σύμβασης, την επίτευξη των 
όρων αυτής ποσοστιαία και αριθμητικά, με βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το 
τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. 

7.3. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος ελέγχει και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του, επί των πάσης φύσεως 
εισηγήσεων του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.4. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του όπου απαιτείται. 

7.5. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος συμμετέχει  στην Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας για τις περιπτώσεις 
διαφωνιών Αναδόχου και Δήμου, στην οποία μετέχουν επίσης δυο (2) εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες 
που ορίζει από ένα η κάθε πλευρά. 

7.6. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο αντικείμενο της παρούσης εφόσον προσκαλείται, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, 
σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλύπτονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.4. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος πληρώνεται με αναλογικά με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την Σύμβαση που 
θα υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή και οι αμοιβές του προέρχονται από την συνολική 
εξοικονόμηση του αντικειμένου της παρούσας. 

 

8. Εργασίες Ανάπτυξης - Διαμόρφωσης Εργασιών Αναβάθμισης 

8.1 Οι εργασίες ανάπτυξης και διαµόρφωσης θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην παρούσα Σύµβαση και στην Προκήρυξη (Παράρτημα V).  

8.2 Οι εργασίες ανάπτυξης και διαµόρφωσης εκτελούνται σύµφωνα µε τις οικείες µελέτες, η ευθύνη δε για 
την τήρηση των όρων των τελευταίων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες ανάπτυξης και διαµόρφωσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρούσας Σύµβασης, ώστε να εξασφαλίσει ότι εξυπηρετούν πλήρως τον σκοπό για τον 
οποίο εκτελούνται. 

8.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις ως άνω εργασίες χρησιµοποιώντας άριστα υλικά και 
εργατοτεχνίτες απόλυτα εξειδικευµένους, καθώς επίσης και να λαµβάνει κάθε νόµιµο και 
επιβαλλόµενο µέτρο για την άρτια εκτέλεσή τους.  

8.5 Όλες οι ως άνω εργασίες πρέπει να εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή,η οποία  εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου τις εγκρίνει ή διατυπώνει 
σχόλια, τα οποία κοινοποιεί στον Ανάδοχο συνοδευόµενα από κάθε σχετικό έγγραφο. Εάν η 
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι εργασίες θεωρούνται εγκριθείσες. Εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την εν λόγω κοινοποίηση, ο Ανάδοχος µπορεί να απαντήσει επί των σχολίων 
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διατυπώνοντας τυχόν αντιρρήσεις. Εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία 
παραλαβής των αντιρρήσεων η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει στον Ανάδοχο περί της 
αποδοχής ή της απόρριψης των εν λόγω αντιρρήσεων και αποφασίζει για την έγκριση ή µη των 
εργασιών, εάν δε η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι εργασίες θεωρούνται εγκριθείσες.  

8.6 Κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών ο Ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά µε το κόστος της 
καταβολής των αµοιβών, µισθών,  εργοδοτικών εισφορών, τυχόν προστίµων, προσαυξήσεων, φόρων ή 
τελών και γενικά µε το κόστος όλων των εξόδων, δαπανών και βαρών που σχετίζονται µε τις 
παραπάνω εργασίες, ακόµη και αν απαιτηθούν από ή βεβαιωθούν στο όνοµα του Κυρίου του Έργου. 

8.7 Επίσης, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε τυχόν  παράβαση, καθώς επίσης και για κάθε πρόκληση 
ζηµίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε, ο δε Κύριος του Έργου ουδεµία ευθύνη θα έχει για τα ανωτέρω.  
Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει ρητά µε την παρούσα Σύµβαση οποιαδήποτε ευθύνη 
απορρέουσα από τη διενέργεια των προαναφερόµενων εργασιών και την έκδοση των τυχόν σχετικών 
αδειών και εγκρίσεων, υποχρεούµενος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας ή βλάβης µε δικές του δαπάνες 
και έξοδα και στην καταβολή κάθε χρηµατικού ποσού, έτσι ώστε ο Κύριος του Έργου να απαλλάσσεται 
από κάθε ευθύνη και να µην υποχρεωθεί στην πληρωµή οποιουδήποτε ποσού, από οποιοδήποτε 
λόγο, που θα έχει σχέση µε τις ανωτέρω εργασίες, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο.  

8.8 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει όλα τα επιδικασθέντα µε τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση ποσά αποζηµιώσεων, τα επιβαλλόµενα πρόστιµα, χρηµατικές ποινές κλπ, 
συµπεριλαµβανοµένων και των επ’ αυτών πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τόκων κλπ. που τυχόν θα 
επιβληθούν στον Κύριο του Έργου για λόγους αναγόµενους στην πραγµατοποίηση των εργασιών από 
τον Ανάδοχο ή/και από τους προστηθέντες ή/και από τους βοηθούς εκπληρώσεως αυτού ή/και από 
τους εργολάβους του ή/και από τους µισθωτές του καθιστάµενος δικονοµικός εγγυητής. Ο Ανάδοχος 
θα ενηµερώνει τον Κύριο του Έργου άµεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για την ύπαρξη των τυχόν 
παραπάνω αξιώσεων, ποινών ή προστίµων. Ο Κύριος του Έργου θα δύναται να προσεπικαλεί τον 
Ανάδοχο στις σχετικές δίκες, ο δε τελευταίος θα υποχρεούται να ασκεί παρέµβαση στις δίκες αυτές ως 
δικονοµικός εγγυητής. 

8.9 Σε περίπτωση πραγµατοποίησης εργασιών χωρίς έγκριση ή άδεια,  ο Κύριος του Έργου επιφυλάσσει 
στον εαυτό του το δικαίωµα να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση µε 
δαπάνες του Αναδόχου. 

8.10 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών και την αρτιότητα των 
έργων που θα εκτελέσει επί τη βάσει της παρούσας.  

 

9. Υπεργολάβοι 

9.1 Υπό την επιφύλαξη τυχόν διάφορων προβλέψεων της παρούσας ο Ανάδοχος δεν δύναται να αναθέσει 
σε υπεργολάβο την εκτέλεση υποχρεώσεών του κατά τρόπο που ο τελευταίος να τον υποκαθιστά στην 
εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.  Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιεί υπεργολάβους για 
την υλοποίηση επιµέρους τµηµάτων του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν 
εγκριθεί προηγουµένως από τον Κύριο του Έργου. 

9.2 Πριν την ανάθεση σε υπεργολάβο ο Ανάδοχος θέτει υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής τις συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες που προτίθεται να του αναθέσει.  

9.3 Οι υπεργολάβοι του Αναδόχου συµβάλλονται αποκλειστικά µε εκείνον, ο δε Ανάδοχος παραµένει 
υπεύθυνος και δεν απαλλάσσεται από καµία από τις δεσµεύσεις ή υποχρεώσεις ή την ευθύνη του από 
την παρούσα Σύµβαση διότι µέρος των υποχρεώσεών του εκτελείται από υπεργολάβο. Ο Κύριος του 
Έργου δεν τελεί σε ουδεµία σχέση προστήσεως ή παρόµοια µε αυτήν µε οποιονδήποτε υπεργολάβο.  
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9.4 Ο Κύριος του Έργου δεν δικαιούται να επεµβαίνει στις σχέσεις υπεργολάβου και Αναδόχου παρά µόνον 
όταν: 

(α) παραβιάζονται από τον υπεργολάβο όροι της Σύµβασης. 

(β) υπάρχουν λόγοι παρέµβασης του Κυρίου του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 19 της Σύµβασης. 

Οι επεµβάσεις του Κυρίου του Έργου µπορεί να φθάνουν µέχρι την αξίωση για άµεση αντικατάσταση 
του υπεργολάβου. 

Η επέµβαση ή µη του Κυρίου του Έργου δεν αίρει ούτε αποδυναµώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που 
απορρέουν από την Σύµβαση. 

 

10. Καλή χρήση της Εγκατάστασης 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση της 
Εγκατάστασης, ενηµερώνοντας εγκαίρως τον Κύριο του Έργου για τυχόν επικείµενους ή προκληθέντες 
κινδύνους ή ζηµίες.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε βλάβη, φθορά ή ζηµία που θα προκληθεί στην 
Εγκατάσταση από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, είτε από τον ίδιο είτε από προστηθέντα από αυτόν 
πρόσωπα ή/και από τρίτα πρόσωπα,  υποχρεούται δε να αποκαταστήσει αµέσως τις εν λόγω βλάβες, 
φθορές ή ζηµίες µε δικές του δαπάνες.  

 

11. Συντήρηση 

11.1. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της Σύμβασης,  είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα 
τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζεται: α) η ασφαλής, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης λειτουργία του αντικειμένου της παρούσας, β) η άµεση και αποτελεσµατική 
ανταπόκρισή του σε τακτικές, έκτακτες ή / και επείγουσες καταστάσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης 
ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου 

11.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση συντήρησης της 
Εγκατάστασης και του εξοπλισµού της µε δική του επιµέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες. Η 
Εγκατάσταση θα πρέπει να συντηρείται καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης βάσει συγκεκριµένου 
Προγράµµατος Λειτουργίας και Συντήρησης σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου  και το 
οποίο θα υποβληθεί στον Κύριο του Έργου µετά το πέρας των εργασιών του άρθρου 8 της παρούσας 
Σύµβασης. Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή, ο Κύριος του Έργου εγκρίνει τo 
υποβληθέν πρόγραµµα ή διατυπώνει σχόλια, τα οποία κοινοποιεί στον Ανάδοχο συνοδευόµενα από 
κάθε σχετικό έγγραφο. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Πρόγραµµα θεωρείται εγκριθέν. 
Εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχολίων του Κυρίου του 
Έργου, ο Ανάδοχος µπορεί να απαντήσει επί των σχολίων διατυπώνοντας τυχόν αντιρρήσεις. Εντός 
προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των αντιρρήσεων, ο Κύριος του Έργου 
οφείλει να απαντήσει στον Ανάδοχο περί της αποδοχής ή της απόρριψης των εν λόγω αντιρρήσεων 
και αποφασίζει για τη θεώρηση ή µη του Προγράµµατος Συντήρησης. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει 
άπρακτη, το Πρόγραµµα θεωρείται εγκριθέν.  

11.3. Το Πρόγραµµα Συντήρησης µπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήµατα µετά από πρόταση ενός εκ των 
συµβαλλοµένων µερών. Κατά την αναθεώρηση ακολουθείται η διαδικασία της προηγουµένης 
παραγράφου.  

11.4. Η εκτέλεση των εκάστοτε απαιτούµενων εργασιών επισκευής και ανακαίνισης, καθώς και η 
προσήκουσα και συνεχής συντήρηση της Εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
Σύµβασης, µε τρόπο ώστε αυτή να διατηρείται σε καλή κατάσταση αποτελεί συµβατική υποχρέωση 
του Αναδόχου. 
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11.5. Οι εργασίες επισκευών εκτελούνται σύµφωνα µε τις οικείες µελέτες, η ευθύνη δε για την τήρηση των 
όρων των τελευταίων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

11.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες επισκευών χρησιµοποιώντας άριστα υλικά και 
εργατοτεχνίτες απόλυτα εξειδικευµένους,  καθώς επίσης και να λαµβάνει κάθε νόµιµο και 
επιβαλλόµενο µέτρο για την άρτια εκτέλεσή τους.  

11.7. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να προβαίνει σε οιεσδήποτε εργασίες επισκευών, διαρρυθµίσεων ή 
µετατροπών µε εξαίρεση, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει λάβει προηγουµένως την 
έγγραφη συναίνεση του Κυρίου του Έργου.  

11.8. Ο Κύριος του Έργου ουδεµία δέσµευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαµβάνει για την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευών, διαρρυθµίσεων ή µετατροπών, την έκδοση, αναθεώρηση ή διατήρηση σε ισχύ 
των απαιτούµενων για τις εργασίες αδειών και εγκρίσεων εκ µέρους των αρµοδίων αρχών και την 
σύµφωνα µε αυτές προσήκουσα λειτουργία του αντικειμένου της παρούσας. 

11.9. Κατά την εκτέλεση των εργασιών - επισκευών ο Ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά µε το κόστος της 
καταβολής των αµοιβών, µισθών,  εργοδοτικών εισφορών, τυχόν προστίµων, προσαυξήσεων, φόρων ή 
τελών και γενικά µε το κόστος όλων των εξόδων, δαπανών και βαρών που σχετίζονται µε τις 
παραπάνω εργασίες, ακόµη και αν απαιτηθούν από ή βεβαιωθούν στο όνοµα του Κυρίου του Έργου. 
Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε τυχόν παράβαση, καθώς επίσης και για κάθε πρόκληση 
ζηµίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε, ο δε Κύριος του Έργου ουδεµία ευθύνη θα έχει για τα ανωτέρω.  
Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει ρητά µε την παρούσα Σύµβαση οποιαδήποτε ευθύνη 
απορρέουσα από τη διενέργεια των προαναφερόµενων εργασιών και την έκδοση των σχετικών 
αδειών και εγκρίσεων, υποχρεούµενος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας ή βλάβης µε δικές του δαπάνες 
και έξοδα και στην καταβολή κάθε χρηµατικού ποσού, έτσι ώστε ο Κύριος του Έργου να απαλλάσσεται 
από κάθε ευθύνη και να µην υποχρεωθεί στην πληρωµή οποιουδήποτε ποσού, από οποιοδήποτε 
λόγο, που θα έχει σχέση µε τις ανωτέρω εργασίες, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο.  

11.10. Εάν εκτελεστούν εργασίες χωρίς έγκριση ή άδεια, ο Κύριος του Έργου επιφυλάσσει στον εαυτό του 
το δικαίωµα να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση µε δαπάνες του 
Αναδόχου. 

11.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Τακτικής Συντήρησης και Βιβλίο Έκτακτης Συντήρησης. 

11.12. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, διαπιστωθούν αποκλίσεις στην τήρηση 
του Προγράµµατος Συντήρησης της Εγκατάστασης και γενικά εάν ο τρόπος συντήρησης κριθεί ότι 
είναι υποδεέστερος από τα προβλεπόµενα στην Σύµβαση, ο Κύριος του Έργου θα τάξει εύλογη 
προθεσµία στον Ανάδοχο προκειµένου αυτός να προβεί στις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου, ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωµα 
να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης, µε όλες τις συνέπειες που προβλέπονται σε αυτήν.  

11.13. Ο Κύριος του Έργου δεν έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής οιωνδήποτε φθορών και 
βλαβών της Εγκατάστασης, έστω και αν είναι αναγκαίες ή επιβάλλονται από τυχηρά ή από τη χρήση 
και τις συµπεφωνηµένες λειτουργίες.  

11.14. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής εξοπλισµού, σε βαθµό που αυτός καταστεί 
ακατάλληλος προς χρήση, και ανεξαρτήτως του εάν η καταστροφή, φθορά ή ακαταλληλότητα αυτή 
οφείλεται σε φθορά από την συνηθισµένη χρήση ή σε τυχαίο γεγονός, καθώς επίσης και σε περίπτωση 
κλοπής ή απώλειας, η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες, µέριµνα και φροντίδα να αντικαταστήσει τα 
καταστραφέντα ή ακατάλληλα ή κλαπέντα ή απολεσθέντα είδη µε άλλα καινούργια, ιδίου είδους ή 
γένους, ίσης ποσότητας και όµοιας ποιότητας, τα οποία, από της αντικαταστάσεώς τους και της 
τοποθετήσεώς τους στην Εγκατάσταση θα θεωρούνται, αναλόγως, είτε ως συστατικά είτε ως 
παραρτήµατα.  
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11.15. Τα αντικατασταθέντα λόγω φθοράς, καταστροφής ή ακαταλληλότητας είδη θα αποµακρύνονται 
αµέσως από την Εγκατάσταση, ο δε Ανάδοχος θα δικαιούται πλέον να τα διαθέσει κατά την κρίση του 
και να κρατήσει αυτός το σχετικό τίµηµα από τυχόν πώληση ή κατ’ άλλον τρόπο διάθεσή τους, υπό τον 
όρο ότι ο Κύριος του Έργου θα έχει προηγουµένως βεβαιώσει εγγράφως την σύµφωνη µε τους 
συµβατικούς όρους αντικατάστασή τους µε νέα είδη παρόμοιας ή νεότερης τεχνολογίας και την 
τοποθέτησή τους στην Εγκατάσταση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Από την στιγµή της αγοράς και της 
τοποθέτησής τους στην Εγκατάσταση τα είδη αυτά θα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της 
Εγκατάστασης.  

11.16. Στο τέλος κάθε εξαµηνιαίας περιόδου, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει στη ΕΠΠΕ έκθεση µε όλες τις 
εργασίες επιθεώρησης,  συντήρησης, επιδιόρθωσης και τεχνικής βελτίωσης, οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της προηγουµένης περιόδου. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
περιλαµβάνει επίσης και το πρόγραµµα δραστηριοτήτων των επόµενων δύο εξαµήνων.  

 

12. Ασφάλεια 

12.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί καθ’ όλη την διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει πλήρως : 

α) την ασφάλεια των χρηστών της Εγκατάστασης, 

β) την ασφάλεια των µη χρηστών (ατόµων, επιχειρήσεων, πραγµάτων,  µεταφορικών µέσων) του 
αντικειμένου της παρούσης που κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή αυτού,  

γ) την ασφάλεια και αντοχή της Εγκατάστασης στον χρόνο. 

12.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, όπως, ενδεικτικά, 
ατυχήµατος ή άλλης έκτακτης περίστασης που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση, ανιχνευοµένου κινδύνου 
ατυχήµατος, ή τροµοκρατικής ενέργειας, βλάβης δοµικών στοιχείων τεχνικών έργων ή οποιασδήποτε 
κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο τους χρήστες ή τους εργαζόµενους στους χώρους του αντικειμένου 
της παρούσης ή τους χρήστες των παρακείµενων έργων, να παίρνει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο 
και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις αρµόδιες αρχές να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, προκειµένου 
να ικανοποιήσει τις συνθήκες ασφάλειας χρηστών, Έργου και τρίτων. 

 

13. Επίσκεψη - Επιθεώρηση της Εγκατάστασης 

Ο Kύριος του Έργου, η ΕΠΠΕ ή και οι αντιπρόσωποί τους δικαιούνται ανά πάσα στιγµή και καθ' όλη την 
διάρκεια της Σύµβασης να επισκέπτονται και να επιθεωρούν την Εγκατάσταση µαζί µε µηχανικό ή 
οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο πρόσωπο για να ελέγξουν την καλή κατάστασή της,  να εξακριβώσουν τυχόν 
φθορές, µετατροπές ή µεταβολές της χρήσεως και των λειτουργιών αυτής και γενικώς να ελέγξουν την 
προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύµβασης εκ µέρους του Αναδόχου. Ο Κύριος του Έργου και η ΕΠΠΕ 
δικαιούνται, επίσης, να προβαίνουν σε υποδείξεις αναφορικά µε την επισκευή και συντήρηση των  
ηλεκτροµηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων της Εγκατάστασης, καθώς και µε την αντικατάσταση 
του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και στα πλαίσια του κατ’ άρθρο 11 της παρούσας εγκεκριµένου 
από τον Κύριο του Έργου Προγράµµατος Συντήρησης, µε τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται αµέσως.  

 

14. Διαφήµιση 

Η διαφηµιστική χρήση των χώρων της Εγκατάστασης από τον Ανάδοχο ή από τους κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 19 και 20 της παρούσας διαχειριστές και χρήστες επιτρέπεται.  
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15. Εκχώρηση της Σύµβασης 

15.1. Τα δικαιώματα που προέρχονται από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί δε θα είναι με κανένα τρόπο 
μεταβιβάσιμα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται σε αυτήν 
χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του άλλου μέρους, που παρέχεται μόνον εγγράφως.  

15.2 Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος μεταβιβάσει το σύνολο της Σύμβασης σε 100% 
θυγατρική εταιρεία του εγκαταστημένη στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
περίπτωση εκχώρησης της Σύμβασης σε θυγατρική εταιρεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο ή/και αντίκλητο της θυγατρικής εταιρείας ο οποίος θα μιλά την Ελληνική γλώσσα και θα 
είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. 

15.3 Εκχώρηση της Σύμβασης είναι δυνατή και σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

 

16. Ασφάλεια των εργασιών – Ασφάλεια της λειτουργίας 

16.1.1. O Ανάδοχος έχει το δικαίωµα, αλλά και την υποχρέωση, αν του το ζητήσει η ΕΠΠΕ ή ο Κύριος του 
Έργου, να απαγορεύει την προσπέλαση στον χώρο εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης σε 
οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης.  

16.1.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής του αντικειμένου της παρούσης. 

16.1.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εργοταξίων, αποθηκών, κλπ. 
Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας του προσωπικού του ή του 
προσωπικού του Κυρίου του Έργου και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή/και 
απώλειες, που µπορεί να επισυµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

16.2.1. Ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνες του θα παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη 
ζηµιών στις παρακείµενες ιδιοκτησίες, στα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφέλειας και στο οδικό δίκτυο 
και θα ασφαλίσει τον εαυτό του και τον Κύριο του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης 
τρίτων λόγω τέτοιων ζηµιών, των διατάξεων του άρθρου 24 εφαρµοζοµένων αναλόγως. 

16.2.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, ασφάλειας του 
προσωπικού του ή του προσωπικού του Κυρίου του Έργου και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν 
ατυχήµατα ή/και απώλειες, που µπορεί να επισυµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών ή τη 
λειτουργία της Εγκατάστασης. 

16.3. Ο Ανάδοχος έχει ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµίες που µπορεί να προέλθουν από τη λειτουργία της 
Εγκατάστασης καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Σε περίπτωση έναρξης οποιουδήποτε 
δικαστικού αγώνα εις βάρος του Κυρίου του Έργου, που σχετίζεται µε τη λειτουργία της 
Εγκατάστασης,  ο Ανάδοχος υποχρεούται, ειδοποιούµενος εγκαίρως από τον Κύριο του Έργου, να 
παρέµβει στη δίκη µε δική του επιµέλεια, δαπάνες και έξοδα καθιστάµενος δικονοµικός εγγυητής και 
να καταβάλει στον Κύριο του Έργου οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί ο Κύριος 
του Έργου δικαστικώς να καταβάλει σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα και 
δαπάνες, στα οποία θα έχει υποβληθεί ο Κύριος του Έργου.  

 

17. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 

17.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.  

17.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας, να 
εξασφαλίζει και τη συµµόρφωση µε αυτούς των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προστηθέντων του, 
και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους. 
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17.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στον Ανεξάρτητο Σύμβουλο τις οδηγίες που 
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των 
διάφορων αρµόδιων αρχών σχετικά µε τους εν λόγω Κανονισµούς. 

17.4. Τόσο ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος όσο και κάθε αρµόδια αρχή µπορούν να έχουν πρόσβαση και να 
επισκέπτονται την Εγκατάσταση προκειµένου να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συµµόρφωση 
του Αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας. 

17.5. Ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στο 
αντικείμενο της παρούσης και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών, καθώς και η λήψη των απαιτουµένων µέτρων 
πρόληψης ατυχηµάτων σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και τους διεθνείς κανονισµούς 
προλήψεως ατυχηµάτων. 

17.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως τους εργαζοµένους στην Εγκατάσταση για όλα τα 
έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν 
από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου ή των αντιπροσώπων,  προστηθέντων ή 
υπαλλήλων του σχετιζόµενη µε την Σύµβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από 
την εκτέλεση των εργασιών ή το Έργο,  συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε τοιαύτης που 
συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση µε σωµατικές βλάβες (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που 
απέβησαν θανατηφόρες). Σε περίπτωση έναρξης οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα εις βάρος του 
Κυρίου του Έργου, που αναφέρεται στη λειτουργία της Εγκατάστασης,  ο Ανάδοχος υποχρεούται, 
ειδοποιούµενος εγκαίρως από τον Κύριο του Έργου, να παρέµβει στη δίκη µε δική του επιµέλεια, 
δαπάνες και έξοδα καθιστάµενος δικονοµικός εγγυητής και να καταβάλει στον Κύριο του Έργου 
οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί ο Κύριος του Έργου δικαστικώς να καταβάλει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες, στα οποία θα έχει 
υποβληθεί ο Κύριος του Έργου.  

 

18. Προσωπικό 

18.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει επαρκές εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και 
λοιπούς ανθρώπινους πόρους ώστε να συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές µε τη χρηµατοδότηση, τη 
µελέτη, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία υποχρεώσεις του από την Σύµβαση.  

18.2. Ο Ανάδοχος είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας 
και σύνταξης,  υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καθώς και προς 
οποιουσδήποτε συνδέσµους, οργανισµούς, επιµελητήρια και επαγγελµατικές ενώσεις, που αφορούν 
το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους,  συνεργάτες και προστηθέντες του. 

 

19. Παρέµβαση του Κυρίου του Έργου 

19.1.1. Ο Κύριος του Έργου δεσµεύεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης δεν θα παρέµβει ή/και 
διακόψει την κατασκευή, λειτουργία,  συντήρηση και εκµετάλλευση της Εγκατάστασης. 

19.1.2. Κατ΄ εξαίρεση και µε την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατος από τη Σύµβαση, ο Κύριος του Έργου 
δύναται να παρεµβαίνει ή να διακόπτει την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση της 
Εγκατάστασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανέχεται τέτοια παρέµβαση ή διακοπή από τον Κύριο 
του Έργου σε περίπτωση που: 

 i) ο Κύριος του Έργου έχοντας εκτιµήσει όλους τους σχετικούς παράγοντες και συνθήκες θεωρεί εύλογα ότι 
: 
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(αα) o Ανάδοχος παραβιάζει κάποια από τις υποχρεώσεις του από την Σύµβαση κατά τρόπο που προκαλεί 
άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών, ή 

(ββ) ως αποτέλεσµα µιας πράξης ή παράλειψης του Αναδόχου (ανεξαρτήτως του εάν συνιστά παράβαση 
υποχρέωσής του από την Σύµβαση)  έχει προκληθεί ζηµία ή όχληση (ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να 
προκληθεί τέτοια) στο περιβάλλον ή υπάρχει άµεσος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των 
χρηστών, των εργαζοµένων στο Έργο ή τρίτων και, κατά την εύλογη γνώµη του Κυρίου του Έργου, το 
επίπεδο της σοβαρότητας της ζηµίας,  της όχλησης ή του κινδύνου δικαιολογεί την εκ µέρους του 
Κυρίου του Έργου παρέµβαση ή διακοπή,  

(ii) αυτή η παράβαση ή κατάσταση µπορεί να αρθεί ή να αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο και ο Κύριος του 
Έργου ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο και του δίνει εντολή να άρει ή αποκαταστήσει αυτή την 
παράβαση ή κατάσταση εντός τακτής προθεσµίας (που καθορίζεται µε γνώµονα την σοβαρότητα της 
κατάστασης και την αµεσότητα του κινδύνου) και/ή να λάβει µέτρα για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο 
ή να αποκαταστήσει τη ζηµία ή την όχληση και,  

(iii) παρόλο που τέτοια ειδοποίηση έχει επιδοθεί από τον Κύριο του Έργου, ο Ανάδοχος δεν έχει 
αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός της τακτής προθεσµίας που περιέχεται στην ειδοποίηση. 

(iv) η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση ή εκµετάλλευση της Εγκατάστασης διενεργείται κατά παράβαση 
της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

19.2.1. Μόλις συµβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που ορίζονται στη διάταξη της προηγουµένης 
παραγράφου 19.1.2., ο Κύριος του Έργου µπορεί να θέσει την Εγκατάσταση υπό τον άµεσο έλεγχο ή 
διαχείρισή του και (αν αρµόζει) µπορεί ο ίδιος ή µέσω οποιουδήποτε τρίτου προσώπου να λάβει 
οποιοδήποτε αναγκαίο µέτρο. 

19.2.2. Καµία διακοπή ή παρέµβαση δεν θα είναι διάρκειας ή έκτασης µεγαλύτερης από αυτή που εύλογα 
απαιτείται, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έδωσαν αφορµή στην ανάγκη για διακοπή ή 
παρέµβαση. 

19.2.3. Σε ουδεµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν συντρέχει ευθύνη του Κυρίου του Έργου για το 
γεγονός που προκάλεσε την παρέµβασή τους ή για οιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε εξ αιτίας αυτού 
στον Ανάδοχο, σε εργαζοµένους στο Έργο ή σε τρίτους. 

 

20. Υποχρεώσεις  της Αναθέτουσας Αρχής 

20.1. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη ισχύος 
της Σύμβασης, θα διαθέσει σε ορισμένα μέλη της ομάδας Έργου του Αναδόχου τους αναγκαίους 
χώρους που θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τον απαραίτητο για 
τις ανάγκες εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου. 

20.2. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, 
ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται 
το αντικείμενο της παρούσας. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του 
Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του. 

20.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο μερική και υπό έλεγχο πρόσβαση στις 
ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην προξενήσει βλάβες και να μη χρησιμοποιήσει με παράνομο ή μη 
ασφαλή τρόπο τις εφαρμογές και τον εξοπλισμό της Αναθέτουσας, ευθύνεται δε για κάθε ζημία που 
θα προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από υπαιτιότητά του. 

20.4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 
Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της 
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παρούσας, ενώ θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του, και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή. 

20.5. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας με όσο στελεχιακό δυναμικό κρίνει κατά την ελεύθερη βούλησή της ότι συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων: 

• Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του αντικειμένου της παρούσας. 

• Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από 
πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας. 

• Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της τόσο για την υποστήριξη αλλά και για πιθανές 
μελλοντικές επεκτάσεις του αντικειμένου της παρούσας, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον 
Ανάδοχο στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

20.6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

20.7. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 
Σύμβασης τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο που θα έχει προκύψει από την Διαγωνιστική Διαδικασία που θα 
έχει δρομολογήσει και ολοκληρώσει , ο οποίος θα έχει τις υποχρεώσεις  που περιγράφονται στο 
σχετικό τεύχος του.    

20.8. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα διοίκησης του Έργου, οι οποίοι θα μετέχουν 
ενεργά σε όλη τη διάρκεια του, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους εξαιτίας υπηρεσιακών 
ή άλλων αναγκών. 

20.9. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική 
παραλαβή του, ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης διατηρώντας και τηρώντας τους 
κανόνες εχεμύθειας των εγγράφων. 

20.10. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον 
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεών του. 

20.11. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων που μπορεί να προκύπτει από τις 
ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του Έργου. 

 

21.  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξής: 

 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 
πρόγραμμα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της 
παρούσας, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα 
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υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή,  η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή 
θα τις απορρίπτει.  

 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τις εγγυήσεις που ορίζονται ανωτέρω. 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο αντικείμενο 
της παρούσας (τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε 
φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ή/ και του Ανεξάρτητου Συμβούλου. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα 
τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης μη συμμόρφωσης με τα 
παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση 
με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, 
δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα και 
εγγράφως,  πριν από τη σχετική αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο 
αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη 
συνεργασία τους με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το 
χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, 
αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο. Η ευθύνη της οποιασδήποτε καταπάτησης όρων της Σύμβασης (π.χ. εμπιστευτικότητα) 
από μέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, του Έργου ή, έμμεσα, του Έλληνα Πολίτη, εφόσον 
κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του. 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, όπως αυτό 
αναλύεται στην σχετική παράγραφο. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά 
αμέλεια εκ μέρους της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε 
συνδέεται με αυτό με καμία εργασιακή σχέση. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 



Σελίδα 93 από 108 

 

για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής για 
την εκτέλεση εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσης, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των 
υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. Ο Ανάδοχος 
αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτή από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος 
συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 
εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των 
υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Προκήρυξη και τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων μελών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου ή 
κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις 
της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του και των κατά οποιονδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καμία έννομη σχέση δε 
δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το 
αντικείμενο της παρούσας. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα 
σημεία της παρούσας. 

 

22. Ποινικές ρήτρες 

1. Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του αντικειμένου της παρούσης, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των 
προθεσμιών τυχόν χορηγηθεί. 

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του αντικειμένου της παρούσης ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή 
μετάθεση χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων  περιέχονται στην παρούσα  Σύμβαση,  επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Τεχνικού Συμβούλου 
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και θα εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 
Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

4. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το αντικείμενο της παρούσας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 
επιβληθεί. 

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ. 
118/2007.  

7. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης 
ή μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

9. Τα ποσά που καταβάλλονται σε ετήσια βάση στον Ανάδοχο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό 
που προσδιορίζεται από την επιτευχθείσα μείωση κόστους και το ποσοστό εξοικονόμησης που 
προβλέπεται να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συγκεκριμένο έτος. 

10. Εάν το ποσό που έλαβε ο Ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου υπολογισμού, τότε η 
διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα και κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια του Αναδόχου.  

11. Αδυναμία του Αναδόχου να ολοκληρώσει την αναβάθμιση του συστήματος μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, θα επιφέρει για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης και μέχρι δεκαπέντε (15) εβδομάδων, 
ποινική ρήτρα 500,00€ και για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, μετά την 15η εβδομάδα, την επιβολή 
ποινικής ρήτρας 1.000,00€. 

 

23.  Ανωτέρα Βία 

23.1.Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του,  αν η 
αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η επικαλούμενη ανωτέρα βία πρέπει να 
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, 
υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα 
Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των 
γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ 
ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τη χρονική 
στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και να ορίσει αντικαταστάτη του. 

23.2. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες 
τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε 
περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν 
προσκομισθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
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23.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την 
έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των 
πλαισίων του αντικειμένου της παρούσας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. 

 

24. Λύση της Σύµβασης  

Η σύμβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την ολοκλήρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους. 

2. Με έγγραφη συμφωνία των μερών. 

3. Συνεπεία μονομερούς καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Ανάδοχο. 

4. Αυτοδίκαια εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ένα από τα μέρη α) πτωχεύσει, β) τεθεί 
υπό εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών. 

5. Με την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, για παραβίαση των όρων της Σύμβασης και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

 

25. Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ο Ανάδοχος παραβιάζει και δε θεραπεύει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

2. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

3. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

4. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά 
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

4. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

5. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 
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6. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εγκατεστημένο εξοπλισμό, εγκατεστημένα υλικά ή άλλα 
αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το αντικείμενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή του, 
εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος μέρους του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 
την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση 
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εξοφλήσει , τα παραδοθέντα υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει  σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που 
υπέστη λόγω της καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

26.Παράδοση - Παραλαβή της Χρήσης της Εγκατάστασης  

26.1 Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της εγκατάστασης στον Ανάδοχο μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης .Η παράδοση θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παράδοσης («Επιτροπή 
Παράδοσης»), η οποία θα συντάξει για τον σκοπό αυτό Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης, που θα 
υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

26.2. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πάραυτα 
την χρήση της  Εγκατάστασης, κατά τον χρόνο λήξης της Σύµβασης ή τον χρόνο που επέρχονται τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης, σε οριζόµενη από τον Κύριο του Έργου 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής («Επιτροπή Παραλαβής»), η οποία θα συντάξει για τον σκοπό αυτό 
Πρωτόκολλο Παραλαβής Χρήσης , που θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά τα οριζόµενα 
κατωτέρω.  

26.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την χρήση της Εγκατάστασης στον Κύριο του Έργου στην 
κατάσταση που θα βρίσκεται αυτή κατά την ηµεροµηνία λήξης ή λύσης της παρούσας Σύµβασης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η Εγκατάσταση είναι σε λειτουργική ετοιµότητα, δηλαδή στην κατάσταση στην 
οποία αυτή βρισκόταν ως αποτέλεσµα της πλέον πρόσφατης ανακαίνισης/µετασκευής από τον 
Ανάδοχο, και σε περίπτωση αµφιβολίας, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ένα (1) έτος πριν τη 
λήξη ή λύση της παρούσας σύµβασης. Προς τον σκοπό αυτό, ένα (1) έτος πριν τη συµβατική λήξη της 
Σύμβασης τα συµβαλλόµενα µέρη θα συντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο καταγραφής της 
κατάστασης της Εγκατάστασης και του υπάρχοντος σε αυτήν εξοπλισµού, που την καθιστά 
λειτουργική.  

Οποιαδήποτε εργασία έχει γίνει, καθώς και οποιαδήποτε µετασκευή, µεταρρύθµιση, τροποποίηση, 
προσθήκη και γενικώς οποιαδήποτε άλλη εργασία και δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής έχει 
γίνει, θα παραµείνει προς όφελος του, χωρίς να γεννά κανένα δικαίωµα αφαίρεσης ή αποζηµίωσης 
του Αναδόχου, ούτε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού ή άλλες συναφείς διατάξεις.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται δύο (2) µήνες πριν την λήξη της παρούσας 
σύµβασης, να διεξαγάγει τακτική συντήρηση της Εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στην Σύµβαση.  

Γενικώς, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την Εγκατάσταση σε καλή κατάσταση, εκτός από τις 
φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση.  

26.4. Κατά την παράδοση, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλα τα σχέδια (κάτοψη, κλπ), εγχειρίδια 
συντήρησης, λειτουργίας Η/Μ εξοπλισµού καθώς και οιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, τεχνικά ή 
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µη, τα οποία σχετίζονται µε τη λειτουργία ή επηρεάζουν τη λειτουργία της Εγκατάστασης, τα οποία 
πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγµατική κατάσταση της Εγκατάστασης κατά την στιγµή της 
παράδοσης.  

26.5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να αναλάβει, µε δική του επιµέλεια, 
ευθύνη, δαπάνες και έξοδα, τα κινητά πράγµατα και γενικότερα τα µη ενσωµατωθέντα στην 
Εγκατάσταση πράγµατα, τα οποία µπορούν να αποχωριστούν από την Εγκατάσταση χωρίς βλάβη ή 
διακινδύνευση της ασφάλειάς της, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα, µε δική του επιµέλεια, ευθύνη,  
δαπάνες και έξοδα, οποιαδήποτε βλάβη, ζηµία ή φθορά τυχόν προκληθεί στην Εγκατάσταση από την 
αφαίρεση των ως άνω κινητών πραγµάτων. Δεν δύνανται να αποχωριστούν από την Εγκατάσταση 
εξοπλισµός και συστήµατα που έχουν προστεθεί σε αυτήν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και 
εξυπηρετούν τη λειτουργία, διαχείριση και ασφάλεια της Εγκατάστασης.Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ανάδοχος δεν έχει κατά του Κυρίου του Έργου δικαίωµα αποζηµίωσης για τον ως άνω εξοπλισµό ή 
συστήµατα, που θα παραµείνουν στην Εγκατάσταση, ούτε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου 
πλουτισµού ή άλλες συναφείς διατάξεις. 

Μόλις αυτό καταστεί πρακτικώς δυνατό, ο Ανάδοχος πρέπει να αποµακρύνει από τον χώρο εκτέλεσης 
του αντικειμένου της παρούσης κάθε εξοπλισµό, υλικά,  προσωρινά κτίσµατα, οχήµατα, ανταλλακτικά 
και λοιπά αντικείµενα για τα οποία ο Κύριος του Έργου θα τον έχει ειδοποιήσει εγγράφως ότι δεν 
χρειάζονται για τη συνέχιση του Έργου από αυτόν, εάν δε ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις 
επιταγές της σχετικής ειδοποίησης του Κυρίου του Έργου µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήψη της, 
ο Κύριος του Έργου θα δικαιούται (χωρίς να ευθύνεται ως προς κάθε απώλεια ή ζηµία) να 
αποµακρύνει και να πωλήσει οποιοδήποτε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο του Αναδόχου και να 
κρατήσει το οποιοδήποτε προϊόν µιας τέτοιας πώλησης για λογαριασµό του Αναδόχου, αφού 
αφαιρεθούν από αυτό τα κάθε σχετικά έξοδα. Αν τα έξοδα που προκύψουν υπερβούν το ως άνω 
προϊόν τέτοιας πώλησης, ο Κύριος του Έργου προβαίνει, αφού ειδοποιήσει γραπτώς τον Ανάδοχο, 
στον καθορισµό του ποσού κατά το οποίο τα έξοδα που προέκυψαν υπερέβησαν το προϊόν πώλησης 
και ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό αυτό στον Κύριο του Έργου µέσα σε περίοδο 
δεκαπέντε (15) ηµερών µετά την λήψη της γραπτής αυτής ειδοποίησης. 

26.6. Ο Κύριος του Έργου αποκτά και καταλαµβάνει χωρίς οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο κάθε 
προσάρτηµα, κατασκευή,  εγκατάσταση και κάθε ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχείο 
εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου κάθε στοιχείου ηλεκτρονικού εξοπλισµού,  λογισµικού ή 
περιφερειακών, κάθε άλλη κινητή περιουσία και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ανήκουσα στον 
Ανάδοχο, καθώς και όλα τα λοιπά δικαιώµατα και στοιχεία ενεργητικού του Αναδόχου τα οποία 
απέκτησε ή χρησιµοποίησε σε σχέση µε τη µελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία και 
τη συντήρηση της Εγκατάστασης.  

Κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 479 ΑΚ, ο Κύριος του Έργου δεν θα ευθύνεται (εκτός εάν άλλως 
προσδιορίζεται από την Σύµβαση) για οποιαδήποτε υποχρέωση ή χρέος του Αναδόχου προς τρίτο 
σχετικά µε το αντικειμένου της παρούσας. 

26.7.Η ΕΠΠΕ, πριν τη σύνταξη και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Χρήσης , θα διενεργήσει, µε τη 
συνδροµή του Αναδόχου, επιτόπιο έλεγχο της Εγκατάστασης για τη διαπίστωση της κατάστασης στην 
οποία αυτή βρίσκεται κατά τον χρόνο εκείνο, καθώς επίσης και στη διαπίστωση τυχόν ζηµιών/φθορών 
που έχει υποστεί η Εγκατάσταση, τα δε ευρήµατα της Επιτροπής θα καταγραφούν στο Πρωτόκολλο 
Παραλαβής.  

26.8. Η περιγραφόµενη διαδικασία παράδοσης της χρήσης της Εγκατάστασης από τον Ανάδοχο και 
παραλαβής της από τον Κύριο του Έργου πρέπει να εκκινήσει έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης 
της κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 οριζόµενης συµβατικής διάρκειας, σε κάθε δε περίπτωση θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία αυτή ή την 
ηµεροµηνία καταγγελίας της Σύµβασης. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί εντός αυτής της 
προθεσµίας, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τη σχετική 
έγγραφη όχληση του Αναδόχου από τον Κύριο του Έργου. 
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26.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί πλήρως µε τον Κύριο του Έργου και όποιο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ο τελευταίος υποδείξει στη λειτουργία της Εγκατάστασης προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη µεταβίβαση της λειτουργίας αυτής κατά τρόπο που να προστατεύει την ασφάλεια και να 
αποφεύγει κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή ενόχληση των χρηστών της Εγκατάστασης και του 
Ακινήτου. 

 

27. Αμοιβή του Αναδόχου – Πληρωμή - Όροι Πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην προσφορά του και 
υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες μειώσεις κόστους λειτουργίας, παράλληλα με 
την αναβάθμιση του συστήματος, που εγγυάται ο Ανάδοχος. 

Αναλυτικότερα: 

1. Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική πρόταση του 
για το συνολικό κόστος υπηρεσιών, υλικών και εργασιών εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στην 
οικονομική προσφορά του. 

2. Ο Ανάδοχος θα προτείνει αναλυτικό μηχανισμό πληρωμής του, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και 
απρόσκοπτη χρηματοδότηση των υπηρεσιών του. 

3. Μελλοντικές αναπροσαρμογές μη προβλεπόμενες, στη βάση των εκάστοτε σημαντικών εξελίξεων 
ακολουθούν τη διαδικασία τροποποιήσεων και διαιτησίας που προβλέπεται στην παρούσα.   

4. Κάθε χρόνο ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ποσό αμοιβής (σε τρίμηνες περιοδικές πληρωμές, με ετήσιο 
συγκεντρωτικό απολογισμό) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική του προσφορά και υπό 
την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται για το συγκεκριμένο έτος το ποσοστό μείωσης της 
καταναλισκόμενης ενέργειας που εγγυάται ο Ανάδοχός. 

5. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος που θα ορισθεί από τον Δήμο, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, θα 
πρέπει να πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Σύμβασης, θα πιστοποιεί την επίτευξη των 
όρων αυτής ποσοστιαία και αριθμητικά με βάση την προσφορά του και θα προσδιορίζει το τελικό 
τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. Με βάση την προαναφερόμενη έγγραφη πιστοποίηση, θα 
πραγματοποιούνται οι περιοδικές πληρωμές του Αναδόχου από τον λογαριασμό escrow που θα 
τηρείται για το συγκεκριμένο έργο και στον οποίο θα κατατίθεται μέρος των τελών φωτισμού του 
Δήμου και ο οποίος θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος X, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

6. Η πιστοποίηση της πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται με σύνταξη πρακτικού,  το οποίο θα 
κατατίθεται στην ΕΠΠΕ για την οριστικοποίηση της αμοιβής στον Ανάδοχο. 

7. Το πρακτικό της πιστοποίησης θα πρέπει να εγκρίνεται αρμοδίως και να προωθείται για εξόφληση 
εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή από τον Ανάδοχο των σχετικών δικαιολογητικών 
πληρωμής. 

8. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό ποσό 
προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. Στην 
περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός 
μηνός από την εκκαθάριση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το σύνολο 
του ποσού στους αμέσως επομένους λογαριασμούς. 

9. Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου θα αφαιρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν 
επιβληθεί σε αυτόν και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, καθώς και το ποσό 
αμοιβής του Ανεξάρτητου Συμβούλου, που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής 
του.  
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10. Ως χρόνοι αναφοράς για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται οι 
χρόνοι που αναφέρονται στη Σύμβαση. 

11. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης, καταγγέλλεται η Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

12. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 
του Π.Δ. 4/2002, στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ., καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 
431/Β/1998. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παρακράτηση του εκάστοτε ισχύοντος για τη συγκεκριμένη νομική 
μορφή φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών. 

14. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

15. Σε κάθε περίπτωση είσπραξης της αμοιβής του με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε στην παρούσα 
Προκήρυξη, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίζει πέραν των παραπάνω δηλώσεων και εγγυήσεων, 
τα εξής δικαιολογητικά: 

 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και κάθε άλλο προβλεπόμενο από τη 
νομοθεσία έγγραφο. 

 

28. Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία, το κύρος ή την εκτέλεση της παρούσας 
Σύµβασης θα επιλύεται από τα αρµόδια σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία δικαστήρια και ειδικότερα 
αυτά της Τρίπολης. 

 

29. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις 

29.1. Σε όποιο σηµείο της παρούσας Σύµβασης υπάρχει διάταξη για τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση 
οποιουδήποτε γεγονότος ή δήλωσης οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην 
Σύµβαση, η ειδοποίηση θα γίνεται εγγράφως. 

 29.2. Κάθε ειδοποίηση προς κάθε συµβαλλόµενο είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και περιέχει αίτηµα 
βεβαίωσης παραλαβής. Ειδοποίηση µε τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία ή e-mail θα είναι έγκυρη και 
θεωρείται ότι έγινε την ηµέρα της αποστολής του  τηλεγραφήµατος ή του τηλ/κού µηνύµατος.     

29.3. Κάθε γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή επίδοση κάθε εγγράφου θα πραγµατοποιείται εγκύρως ως προς 
κάθε συµβαλλόµενο στις εξής διευθύνσεις: 

Ως προς τον Κύριο του Έργου 

……………… 

Ως προς τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο :  

_______________________________ 

Υπόψη: [ ] 

Ως προς τον Ανάδοχο : [……………………………………..] 

29.4. Οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, κάθε δε 
τέτοια ειδοποίηση θα αποκτά ισχύ δεκαπέντε (14) ηµέρες µετά την ειδοποίηση. 
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30. Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια 

30.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει εµπιστευτικούς τους όρους της 
Σύµβασης, καθώς και ό,τι περιέρχεται σε γνώση του εφόσον χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικοί. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να αποκαλύψει τους χαρακτηριζόµενους ως εµπιστευτικούς όρους της 
Σύµβασης χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Κυρίου του Έργου. 

30.2. Με την εξαίρεση τυχόν διαφορετικής ρύθµισης από την παρούσα σύµβαση, ο Κύριος του Έργου 
οφείλει να τηρεί και να θεωρεί εµπιστευτικές όλες τις πληροφορίες, καθώς και τα έγγραφα και 
στοιχεία (εκτός εάν αυτά γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό µε άλλο τρόπο από πράξη ή υπαιτιότητα 
του Αναδόχου), που είναι εµπιστευτικά ή αποτελούν επαγγελµατικό µυστικό και χαρακτηρίζονται 
ρητά ως τέτοια από τον Ανάδοχο. 

30.3. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύνανται να αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες στους 
εργαζοµένους τους, στους αντιπροσώπους τους, σε εργολάβους και τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύµατα 
και στο λοιπό προσωπικό που απασχολούν. Οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν επίσης να 
αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν απαιτείται από το νόµο ή για την προσήκουσα 
εκπλήρωση της Σύµβασης. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε από 
τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργατικό προσωπικό,  αντιπροσώπους ή άλλους οι οποίοι είναι 
δυνατόν σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο να κατέχουν ή έχουν πρόσβαση σε τέτοιες εµπιστευτικές 
πληροφορίες, θα τηρούν αυτές µυστικές και δεν θα προβαίνουν στη δηµοσιοποίηση ή γνωστοποίησή 
τους. 

30.4. Η εµπιστευτικότητα των ως άνω στοιχείων ή εγγράφων αίρεται σε δικαστικές διαφορές, κατόπιν 
ρητής συµφωνίας των συµβαλλοµένων ή σε περίπτωση που καταστούν ευρέως γνωστά, χωρίς να έχει 
µεσολαβήσει παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 

 

31. Γενικές διατάξεις 

31.1. Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία µεταξύ των 
συµβαλλόµενων.  

31.2. Η καθυστέρηση από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο όσον αφορά την άσκηση οποιουδήποτε 
δικαιώµατος, βάσει της Σύµβασης, δεν βλάπτει ούτε ερµηνεύεται ως παραίτηση από αυτό το 
δικαίωµα. Η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις κάποιου συµβαλλόµενου από τη Σύµβαση, πρέπει να 
γίνεται εγγράφως από τον χορηγούντα την απαλλαγή συµβαλλόµενο. Κάθε µεµονωµένη ή µερική 
άσκηση δικαιώµατος δεν εµποδίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου 
δικαιώµατος. 

31.3. Η έλλειψη νοµιµότητας, η ακυρότητα ή η µη εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης της Σύµβασης δεν 
επηρεάζει τη νοµιµότητα, εγκυρότητα ή εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.  

31.4. Η Σύµβαση υπογράφεται σε ….. (..) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελούν µετά την 
υπογραφή των ένα και το αυτό πρωτότυπο έγγραφο. 

31.5. Ο Ανάδοχος θα διορίσει έναν εκπρόσωπο και θα του παραχωρήσει κάθε αναγκαία εξουσία για να 
ενεργεί για λογαριασµό του Αναδόχου στην παρούσα Σύµβαση. 

31.6. Ο Ανάδοχος µπορεί να ανακαλέσει τον διορισµό του εκπροσώπου του και να διορίσει αντικαταστάτη. 

 

32. Εφαρµοστέο δίκαιο 

Η Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτό. 
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Σε πίστωση των προαναφεροµένων, ο Κύριος του Έργου, ο Ανάδοχος και οι µέτοχοι του Αναδόχου 
υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση µέσω των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους κατά την ηµεροµηνία 
η οποία αναγράφεται στην αρχή αυτού του κειµένου. 

 

Για τον Κύριο του Έργου                                                Για τον Ανάδοχο  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην ........................ σήμερα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

1. Το Νομικό Πρόσωπο ………… με την επωνυμία «……………………», που εδρεύει  ………………. και 
εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από …, καλούμενο εφεξής 
«Μεσεγγυούχος».  

2. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος …...................», που 
εδρεύει στην …, οδός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από …, εφεξής καλούμενος «Οφειλέτης», 

3. Το Νομικό Πρόσωπο … με την επωνυμία …,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …, και εκπροσωπείται 
νόμιμα από …, εφεξής καλούμενο «Δικαιούχος».  

4. Το Νομικό Πρόσωπο … με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από …, εφεξής καλούμενο «Καταθέτης».  

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

α. Με την υπ’ αριθμ. … απόφαση του … Δημοτικού Συμβουλίου του Οφειλέτη κατακυρώθηκε το έργο 
«…........................»…στο Δικαιούχο, με αντικείμενο ….. και υπεγράφη η από … Σύμβαση μαζί με τα 
Παραρτήματά της .  

β. Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε ποσό € … από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
του … προερχόμενα από ανταποδοτικά τέλη φωτισμού οικονομικού έτους …. Η Σύμβαση έχει εγκριθεί 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Οφειλέτη 

γ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του … με την υπ΄ αριθμ. … απόφασή του έχει ήδη εγκρίνει: 

 Την σύναψη σύμβασης 
εκχώρησης κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησής του Οφειλέτη από τα ανταποδοτικά τέλη  
φωτισμού που ο Καταθέτης, εισπράττει από τους κατά νόμο υπόχρεους που βρίσκονται μέσα στη 
διοικητική περιφέρεια του Οφειλέτη υπέρ του Οφειλέτη, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει ο Καταθέτης και αποδίδει εν συνεχεία στον Οφειλέτη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ- Είσπραξη από ΔΕΗ κλπ» όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην Συμβατική Αμοιβή.  

 Τη σύσταση ειδικού 
δεσμευμένου λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι Εκχωρούμενες Απαιτήσεις για την 
υλοποίηση του έργου της Σύμβασης. 

 Τον ορισμό  του 
Μεσεγγυούχου ως χειριστή και μεσεγγυούχου των παραπάνω ποσών (εκχωρούμενων 
απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν  και την χορήγηση σε αυτόν ανέκκλητης εντολής και 
εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στις σχετικές 
καταρτισθησόμενες συμβάσεις. 

 Την εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου του Οφειλέτη να οριστικοποιήσει το ποσό, τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες για 
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τη σύσταση του παραπάνω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού και να υπογράψει τις σχετικές 
συμβάσεις. 

 Την εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου του Οφειλέτη να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της 
παρούσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Οφειλέτη. 

δ. Με την υπ’ αριθμ. … απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Οφειλέτη, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της 
σχετικής εξουσιοδότησης του …, οριστικοποιήθηκαν το τελικό ποσό για τη σύσταση του Ειδικού 
Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο ……………… ύψους € … για το συγκεκριμένο έργο, ο 
Δικαιούχος του ως άνω Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) και το ποσό δέσμευσης 
ανά περίοδο πληρωμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ήδη με το παρόν ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος συμφωνούν και συναποδέχονται να ορισθεί ο 
Μεσεγγυούχος χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος και χορηγούν σε αυτό την ανέκκλητη εντολή και 
εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στη Σύμβαση αυτή. 

Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας, ο Οφειλέτης, ο Καταθέτης και ο Δικαιούχος συμφωνούν ότι 
το ποσό των Εκχωρούμενων Απαιτήσεων θα κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) 
του Μεσεγγυούχου το οποίο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Για το σκοπό αυτό ο Δικαιούχος συστήνει τον υπ’ αριθ. … ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (εφεξής 
καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο θα πιστώσει με το ποσό των € … 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος παρέχουν ήδη με την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και 
εξουσιοδοτήσεις προς τον Καταθέτη και το Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού, σύμφωνα με 
τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της 
φύσεως και του σκοπού τους: 

 Ο Καταθέτης, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σύμβασης εκχώρησης υποχρεούται να καταθέτει 
τα ποσά των ανταποδοτικών τελών που εισπράττει για λογαριασμό του Οφειλέτη στον δια του 
παρόντος συντεινόμενου λογαριασμού μεσεγγύησης. 

 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει προς το Μεσεγγυούχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του 
έργου από τον Οφειλέτη, που θα συντάσσεται  από τον Ανεξάρτητο  Σύμβουλο του έργου και θα 
επικυρώνεται από ................του Οφειλέτη, και το ποσό της πληρωμής του τιμήματος που 
προκύπτει από τη Σύμβαση. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανταποδοτικά τέλη που 
εισπράττει ο Οφειλέτης  για τους σκοπούς εκπλήρωσης της ανωτέρω Σύμβασης.  

Με την υπογραφή της παρούσας ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος υποχρεούνται να καταθέσουν στο 
Μεσεγγυούχο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 

 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 

 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Κατακύρωση 

 Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (πρωτότυπο) 

 Παράταση της Σύμβασης με έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον απαιτείται (πρωτότυπο) 
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 Νόμιμα εγκεκριμένο χρηματικό ένταλμα πληρωμής 

Με την πρόοδο του έργου ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος υποχρεούνται να καταθέσουν στο Μεσεγγυούχο 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου Δικαιούχου 

 Πρωτόκολλο παραλαβής, ή Βεβαίωση Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης εργασιών, η βεβαίωση καλής 
Εκτέλεσης του αντίστοιχου τμήματος του έργου, ή όποιο άλλο πιστοποιητικό προβλέπεται από 
την Σύμβαση και τα Παραρτήματά της. 

Επιπλέον στην τελευταία πληρωμή: 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ. Οριστική παραλαβή πραγματοποιείται εφόσον ο 
Ανάδοχος έχει παραδώσει στην ΕΠΠΕ κατά το χρόνο υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής όλα τα σχετικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση όλων των συµβατικών 
υποχρεώσεών του, οι οποίες αφορούν την περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία ο οποίος 
θα πληροί της τεχνικές προδιαγραφές της τρέχουσας περιόδου λήξης της Σύμβασης. 

 Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων φακέλων και δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες του 
Μεσεγγυούχου, όπως αυτές προσδιορίζονται από ………… που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των 
Υπηρεσιών του Μεσεγγυούχου, δίνεται ανέκκλητη εντολή στο Μεσεγγυούχο να 
αποδεσμεύσει/εκταμιεύσει από το Λογαριασμό, συγκεκριμένο ποσό υπέρ του Δικαιούχου, όπως αυτό 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου όρου του παρόντος άρθρου και να αποδίδει 
τυχόν υπόλοιπο στον Οφειλέτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

4.1. Το παρόν συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής του 
μέχρι την ….., σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Σύμβαση και τα Παραρτήματά της. 

4.2. Η αμοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εντολών που 
του χορηγούνται ορίζεται στο ποσό των € … για κάθε συναλλαγή και θα βαρύνει τον Δικαιούχο. 

4.3. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των 
Καταθετών Δήμων βαρύνουν τον Δικαιούχο. 

4.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και το 
τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται και θα αποδίδεται από το 
Μεσεγγυούχο στον Οφειλέτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με μεταφορά στον υπ’ αριθμ GR … 
τραπεζικό λογαριασμό αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν ειδικής προς τούτο 
εντολής του Οφειλέτη που θα χορηγείται προς το Μεσεγγυούχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1. Ο Μεσεγγυούχος δε θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τον Καταθέτη 
και το Δικαιούχο, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 

5.2. Για την αποδέσμευση και εκταμίευση ποσού από το Λογαριασμό προς το Δικαιούχο, θα πρέπει να 
προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης 
εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την οριζόμενη από το Μεσεγγυούχο διαδικασία. 

5.3. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει 
αποκλειστικά εγγράφως. 
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5.4. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική 
αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται, όπως ακολουθεί.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΑΣΕΩΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΑΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Στην …………… σήμερα, ..................................... του έτους δύο χιλιάδες ...... (20..) μεταξύ 

ΑΦΕΝΟΣ 

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος ……………» (καλούμενος εφεξής ο Δήμος) που εδρεύει στ.. ………………. 
(οδός ……………………….) και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσης από τον κ. ………………. 
του ………., κάτοικο Δήμου ……………, οδός ………………, που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή 
της παρούσης συμβάσεως με απόφαση του ………….. σύμφωνα με το υπ’ …………………..………. η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. ..................................απόφαση Περιφέρειας ............. 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ  

Της Εταιρείας με την επωνυμία «…….. ……………..» ,  (καλούμενη εφεξής ο Ανάδοχος) που εδρεύει στο ………. 
(οδός ………………….) και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσης από τον/την κ. ………………. 
του ………., κάτοικο ……………, οδός …………, που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της 
παρούσης συμβάσεως με απόφαση του ………….. σύμφωνα με το υπ’ ………………. 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Ο Δήμος σε συνέχεια ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού συνήψε με τον Ανάδοχο σύμβαση για 
την παροχή υπηρεσιών “Ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο  ………..» (εφεξής η Σύμβαση) για χρονικό διάστημα δώδεκα 
ετών, σύμφωνα με τους στην Σύμβαση περιλαμβανόμενους όρους και συμφωνίες.  

Η Συμβατική Αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του σε ποσό ……….. και ο Δήμος 
υποχρεούται να την καταβάλλει στον Ανάδοχο σε περιοδικές πληρωμές, με ετήσιο συγκεντρωτικό 
απολογισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Σύμβαση  και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται για 
το συγκεκριμένο έτος το ποσοστό μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας που εγγυάται ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 2 

Προς εξασφάλιση της Συμβατικής Αμοιβής, ο Δήμος κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 
3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) εκχωρεί λόγω ενεχύρου στον 
αποδεχόμενο Ανάδοχο κάθε απαίτησή του από τα ανταποδοτικά τέλη  φωτισμού που η ανώνυμη εταιρεία 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (περαιτέρω  «Δ.Ε.Η.») 
εισπράττει από τους κατά νόμο υπόχρεους που βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 
υπέρ του Δήμου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που αυτή εκδίδει και 
αποδίδει εν συνεχεία στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ- Είσπραξη από ΔΕΗ 
κλπ» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην Συμβατική Αμοιβή.  

  

 

Άρθρο 3 

Συνεπεία της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου, ο Δήμος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τον Ανάδοχο να 
εισπράττει μόνο αυτός, τις εκχωρηθείσες λόγω ενεχύρου απαιτήσεις και παραγγέλλει τη Δ.Ε.Η. να 



Σελίδα 107 από 108 

 

καταβάλλει, από την κοινοποίηση της παρούσας συμβάσεως  σε αυτήν, το προϊόν των ανωτέρω 
απαιτήσεων  με πίστωση του υπ’ αριθμ. .......................................................... δεσμευμένου λογαριασμού 
που τηρεί ο Ανάδοχος στην Τράπεζα ...................., σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της σχετικώς 
υπογραφόμενης Σύμβασης Μεσεγγύησης που ως Παράρτημα  υπογράφεται  με το παρόν από τα μέρη.  

 

Άρθρο 4 

Ο Δήμος αναγνωρίζει με το παρόν συμφωνητικό ότι ο Ανάδοχος καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος των 
εκχωρούμενων απαιτήσεων που μεταβιβάζονται και  ότι ο Ανάδοχος μόνος του θα εισπράττει τις 
μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις. Ο Δήμος υπόσχεται τις εκχωρούμενες απαιτήσεις ελεύθερες από κάθε άλλη 
εκχώρηση, ενεχύραση, συμψηφισμό ή απαίτηση τρίτου ή κατάσχεση. Ο Δήμος εγγυάται και δηλώνει ρητά 
ότι οι εκχωρούμενες απαιτήσεις δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο, και ότι εν θα προβεί σε περαιτέρω 
εκχώρηση ή ενεχυρίαση αυτών.  

 

Άρθρο 6 

Συμφωνείται ότι κάθε καταβολή της ΔΕΗ από την  υπογραφή και κοινοποίηση του παρόντος θα γίνεται 
προς εξόφληση, κατά προτεραιότητα της Συμβατικής Αμοιβής, της ΔΕΗ δεσμευόμενης από τον όρο αυτό 
σύμφωνα με τον νόμο. 

 

Άρθρο 7 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ιδίως από τις διατάξεις του Νομοθετικού 
Διατάγματος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 “περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών”  
τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 και του νόμου 4257/2014 άρθρο 43. 

 

Άρθρο 8 

Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία 
περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά την διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε 
ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων .............  η οποία θα 
είναι συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ΚΠολΔ κατά τόπο αρμοδιότητα.  

 

Άρθρο 9 

Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση, το οποίο απευθύνεται στον Δήμο διορίζει 
αυτός αντίκλητό του τον/την……………….., κάτοικο …… (οδός…………., αρ…..). 

Σε περίπτωση που παύσει η εξουσία του παραπάνω αντικλήτου και δεν διοριστεί άλλος αντίκλητος από τον 
Δήμο στην ίδια πόλη με έγγραφό του, το οποίο θα πρέπει να περιέχει την ακριβή διεύθυνση αυτού του 
αντικλήτου και να επιδίδεται στην Τράπεζα με Δικαστικό Επιμελητή, ο Δήμος  διορίζει αντίκλητό του τον 
Γραμματέα του Πρωτοδικείου ............ 

 

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε ........... πρωτότυπα από τα οποία έλαβε ένα ο Δήμος και ένα ο Ανάδοχος 
και τα υπόλοιπα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εντέλλουν αρμόδιο δικαστικό επιμελητή να επιδώσει προς 
αναγγελία της εκχωρήσεως προς:  

1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», 
με έδρα την Αθήνα, οδός ........... 

2. Την ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ........... 
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3. Την Δ.Ο.Υ. .................. 

4. Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ............... 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

    Ο Δήμαρχος   

 

 

 

     Διονύσιος   Παπαδόπουλος 
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