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Α. ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ ΤΟΥ ΨΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ ΨΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν (εφεξισ ΠΤ) είναι θ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ 
του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Ωϊρων και εφαρμογζσ SmartCities, με Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ».Ο Διμοσ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ανοιχτι 
διαδικαςία και με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,βάςει τθσβζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ - τιμισ, προςφορά για τθν ανάδειξθ Αναδόχου τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) με τίτλο: 
«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Ωϊρων και 
εφαρμογζσ SmartCities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ». 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ΠΤ για τθν παροχι των Τπθρεςιϊν, προκφπτει από τθν εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ 

Κατανάλωςθσ ςτθ διάρκεια των 12 ετϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 8.055.049,28   € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 6.496.007,48  € - ΦΠΑ: 1.559.041,80  €). Σο ςφνολο τθσ προςδιοριηόμενθσ δαπάνθσ 

για τθν αποπλθρωμι τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, καλφπτεται απολφτωσ από τα εφαρμοηόμενα Σζλθ 

Θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου. 

Δίδεται δικαίωμα ριτρασ ανακεϊρθςθσ τθσ ΠΤ που κα υπογραφεί, με βάςθ το άρκρο 132, παρ. 1, περίπτωςθ α, 

του ν. 4412/2016. 

Από το ποςό εξοικονόμθςθσ τθσ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ κα καλφπτονται οι αμοιβζσ του Αναδόχου (φμβαςθ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ - ΕΑ) και θ τιμι  € / KWh για το ζτοσ βάςθσ τθσ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ, κακϊσ και για  

το ςφνολο τθσ Συμβατικισ Ρεριόδου, ορίηεται ςε 0,1479.  

ε ότι αφορά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των υποδομϊν υςτθμάτων Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων 

(Οδοφωτιςμόσ), αυτζσ περιλαμβάνουν 12.515 Φωτιςτικά / Λαμπτιρεσ / Προβολείσ, ςυμβατικοφ τφπου.  

Αναλυτικότερα, για το φςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων (Οδοφωτιςμόσ) του Διμου, αναφζρονται 

τα εξισ: 

 Οι βαςικζσ υποδομζσ βρίςκονται ςε μθ ικανοποιθτικι κατάςταςθ, ςυντθροφνται οριακά από τισ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, βρίςκονται ςτο προςδόκιμο ηωισ τουσ, και δεν καλφπτουν τισ ανάγκεσ των πολιτϊν με βάςθ τα 

ιςχφοντα πρότυπα και προδιαγραφζσ. 

 Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο φςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων, αποτελεί το ςθμαντικότερο 

τμιμα τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ του Διμου. Σο ανωτζρω ποςοςτό κρίνεται υψθλό, ςαν 

ενεργειακι κατανάλωςθ και για το λόγο αυτό επιλζγεται θ ςυνολικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων, παράλλθλα 

με τθν εξοικονόμθςθ πόρων θ οποία και προορίηεται να τθν καλφψει. 

 Σα υφιςτάμενα τζλθ ανταποκρίνονται ςτισ δαπάνεσ του Διμου προσ τθ ΔΕΘ ι και ςε άλλουσ παρόχουσ, ςε ότι 

αφορά το φςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων. 

 H μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των OTA, ςαν ςυνζπεια τθσ ςυνεχιηόμενθσ φφεςθσ και τθσ δθμοςιονομικισ 

προςαρμογισ τθσ χϊρασ, δθμιουργεί ςτενότθτα διάκεςθσ πόρων και αδυναμία νζων επενδφςεων για 

ςυμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ υποδομϊν ςε καίριουσ τομείσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Ο Διμοσ επικυμεί να ςυμμορφωκεί με τον εκνικό ςτόχο μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (εκπομπζσ 

ρφπων) ζωσ το 2030 και τθν ανάγκθ για μια ςφγχρονθ, αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι αναβάκμιςθ των 

υποδομϊν του (Θλεκτροφωτιςμόσ Κοινοχριςτων Χϊρων), ϊςτε να πλθροί ςυνδυαςτικά αυτά τα κριτιρια 

(Αναβάκμιςθ – Εξοικονόμθςθ). 

 Σο υφιςτάμενο φςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, ωςτόςο πρζπει τα νζα προσ εγκατάςταςθ υλικά (Φωτιςτικά / Προβολείσ / 

Λαμπτιρεσ), να καλφπτουν - κατ’ ελάχιςτον – τα ηθτοφμενα ςτο Κεφάλαιο Δ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ)ζτςι ϊςτε 

να επιτευχκεί αφενόσ θ αναβάκμιςθ του ςυνολικοφ υςτιματοσ και αφετζρου θ ςυμμόρφωςθ του ςε αυτζσ. 

Ενδεικτικά, αναφζρονται τα προβλιματα τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ : 

 Θ ανάγκθ ςυντιρθςθσ του υςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου, 

επιβαρφνει τουσ ςυνεχϊσ μειοφμενουσ διακζςιμουσ πόρουσ του Διμου και ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ, αφενόσ 

ςτθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων και αφετζρου ςτο αςτικό περιβάλλον. 
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 Θ λειτουργία του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων δε διζπεται από ορκολογιςμό, αφοφ ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ λειτουργίασ δε βαςίηεται ςτθν πραγματικι ϊρα Ανατολισ - Δφςθσ, 

αλλά ςε μια προςεγγιςτικι παραδοχι και επιβαρφνει χρθματοοικονομικά τθ ςυνολικι λειτουργία. 

 ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, διαπιςτϊνεται ζλλειψθ επαρκοφσ φωτιςμοφ λόγω μθ άμεςθσ ανίχνευςθσ βλαβϊν και 

ςε οριςμζνεσ φπαρξθ μεγαλφτερθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ από τθν απαιτοφμενθ. Όταν φωτιςτικό ςθμείοτεκεί εκτόσ 

λειτουργίασ, θ βλάβθ είτε δθλϊνεται από τουσ κατοίκουσ, είτε ανακαλφπτεται, κατά τθ διάρκεια περιοδικϊν 

ελζγχων από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου. Ο περιοδικόσ ζλεγχοσ γίνεται κατά τθ διάρκεια του εργάςιμου 

ωραρίου κζτοντασ ςε λειτουργία το Δίκτυο Φωτιςμοφ, οπότε το τεχνικό προςωπικό ελζγχει οπτικά κάκε 

φωτιςτικό ςϊμα.Οι λαμπτιρεσ μζνουν για οριςμζνο χρονικόδιάςτθμαεκτόσλειτουργίασ (υψθλό downtime) και 

υπάρχουν αυξθμζνα ζξοδα αποκατάςταςθσ βλαβϊν. Βάςει μελετϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, εκτιμάται ότι 

ζνα μζροσ του δικτφου βρίςκεται κακθμερινά εκτόσ λειτουργίασ. 

 Παρατθροφνται περιπτϊςεισ οδικϊν ατυχθμάτων που οφείλονται ςε ζλλειψθ επαρκοφσ φωτιςμοφ (τα 

φωτιςτικά ςϊματα βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ, μζχρι τον επόμενο οπτικό ζλεγχο από το προςωπικό). 

 Παρατθρείται αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ, ςαν ςυνζπεια τθ ζλλειψθσ ελζγχου των καταναλϊςεων και τθσ 

αδυναμίασ του Διμου να καλφψει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ελζγχου. 

 Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, όπωσ αυξθμζνθ κατανάλωςθ, ζκλυςθ μεγάλων ποςοτιτων CO2, άςκοπθ διάχυςθ 

φωτόσ με αποτζλεςμα αυξθμζνα επίπεδα φωτορφπανςθσ. 

 Μικρι διάρκεια ηωισ των υφιςτάμενων ςυμβατικϊν λαμπτιρων ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλο ποςοςτό αυτϊν 

να τίκεται εκτόσ λειτουργίασ, ακόμα και τουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ και λόγω αυξομειϊςεων τάςθσ 

(μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ τουσ) και με τθν πάροδο του χρόνου (μείωςθ κατά 60% ςτισ 5.000 ϊρεσ) και επί 

πλζον μείωςθ λόγω ακατάλλθλων ι φκαρμζνων οπτικϊν μζςων (ανακλαςτιρεσ και καλφμματα). 

Θ αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων (Οδοφωτιςμόσ) του Διμου Βόλβθσ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και του ςυνολικοφ κόςτουσ λειτουργίασ κα επιτευχκεί με: 

1. Σθν εγκατάςταςθ νζων Λαμπτιρων / Φωτιςτικϊν / Προβολζων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ςτο ςφνολο τθσ 

γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου, με βάςθ τθν αντιςτοίχθςθ που δίδεται ςτο Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ. 

2. Σθ λειτουργία "υςτιματοσ Σθλεελζγχου – Σθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ", τουλάχιςτον ςε επίπεδο 

κόμβου (Pillar), ςτο φςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων, αλλά και ςε επίπεδο φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ, για όςα φωτιςτικά διακζτουν αιςκθτιρεσ και αφοροφν παροχι υπθρεςιϊν τφπου SmartCities. 

3. φςτθμα περιοδικισ και επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Τ (μεκοδολογία καταγραφισ βλαβϊν, ιεράρχθςθ, 

προγραμματιςμόσ αποκατάςταςθσ, ζλεγχοσ αποκατάςταςθσ, reporting, και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθσ). 

4. Αξιοποίθςθ του υςτιματοσ Σθλεελζγχου – Σθλεχειριςμοφ και ελζγχου ενζργειασ, για τθν εγκατάςταςθ 

απαραίτθτων υλικϊν και λογιςμικοφ για  τθ λειτουργία εφαρμογϊν SmartCities (πολλαπλζσ υπθρεςίεσ μζςω 

πλατφόρμασ διαχείριςθσ). 

φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ Δθμόςιεσ 

υμβάςεισ (CommonProcurementVocabulary - CPV) θ ςφμβαςθ ταξινομείται με τον εξισ CPV: 

1 

Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ 

Συςτιματοσ Ψωτιςμοφ 

Δθμοςίου Ωϊρου 

CPV: 50232100-1 τθνυπθρεςίαμεαντικείμενο: 
«Συντιρθςθ 

ΕγκαταςτάςεωνΔθμόςιουΨωτιςμοφ» 

Σα βαςικά χαρακτθριςτικά του Δικτφου περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ. Θ 

ςυνολικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ από τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ του Διμου, κα είναι 

τουλάχιςτον 60%, (χωρίσ τθν χριςθ adaptive lighting), επί ποινι αποκλειςμοφ για τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ.  

2. ΟΙΣΜΟΙ 

Οι βαςικοί οριςμοί του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ζχουν ωσ εξισ:  

i. Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ» ςτο Διμο Βόλβθσ. 
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ii. Ανάδοχοσ (Ραρζχων Υπθρεςίεσ): Ο Διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ παροφςα φμβαςθ Παροχισ 

Τπθρεςιϊν (ΠΤ), κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

iii. Ανακζτουςα Αρχι - Εγκαταςτάςεισ: Ο Διμοσ Βόλβθσ ςτον οποίο ανικουν κατά κυριότθτα οι εγκαταςτάςεισ και 

οι υποδομζσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινόχρθςτων Χϊρων που ζχει εγκαταςτιςει ο ίδιοσ (πλατείεσ, δρόμοι, γιπεδα, 

κλπ), ενϊ ςτο υπόλοιπο δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ (ΔΕΘ), ζχει δυνατότθτα παρζμβαςθσ μόνο ςε επίπεδο  

φωτιςτικϊν. 

iv. Αντικείμενο Ραροχισ Υπθρεςιϊν: Θ παροχι υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων (Οδοφωτιςμόσ), που περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ υλικϊν από τον Ανάδοχο για τθν  

παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ 

και τθ φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου 

και κα αφορά φμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ). 

v. Διαγωνιηόμενοσ: Κάκε Φυςικό ι Νοµικό Πρόςωπο ι Ζνωςθ, που κα υποβάλει προςφορά ςτον Διαγωνιςµό για 

τθν ανάλθψθ τθσ παροφςασ. 

vi. Διαγωνιςµόσ: Ο Θλεκτρονικόσ Διεκνισ Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ, τθ διενζργεια του οποίου προκιρυξε θ 

Ανακζτουςα Αρχι, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 

τθσβζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου με φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν: 

«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και 

εφαρμογι Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Βόλβθσ». 

vii. Επιτροπι Διαγωνιςµοφ ι Επιτροπι: Σο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα διενεργιςει τισ διαδικαςτικζσ πράξεισ 

του Διαγωνιςµοφ, κα αξιολογιςει τισ προςφορζσ των Διαγωνιηοµζνων και κα ειςθγθκεί για το αποτζλεςµα του 

Διαγωνιςµοφ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

viii. Ρερίοδοσ Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν Αναβάκμιςθσ Συςτιματοσ: Σο χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, ορίηεται ςε (12) μινεσ 

ςαν μζγιςτο χρονικό διάςτθμα. 

ix. Δικαίωμα ιτρασ Ανακεϊρθςθσ ι Ρροαίρεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 132, παράγ. 1, περίπτωςθ α, του ν. 

4412/2016: Οι όροι ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ αφοροφν τθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα 

εξοικονόμθςθ  ενζργειασ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ από τον Ανάδοχο, είτε α)  κατά τθ διαδικαςία 

επιβεβαίωςθσ του τεχνικοφ αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, είτε β) κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου 

τθσ ΠΤ, το δε προκφπτον οικονομικό όφελοσ κα προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του 

πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κα κατανζμεται μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Θ κατανομι αυτοφ του οικονομικοφ  οφζλουσ ςτον Ανάδοχο, αποτελεί τθν πρόςκετθ αμοιβι του 

υπολογιηόμενθ  αναλογικά με βάςθ τθν προςφορά του. 

x. Διακιρυξθ: Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και τα Παραρτιματα τθσ, κακϊσ επίςθσ και τυχόν νεότερα Σεφχθ, 

Παραρτιματα, ςχετικζσ τροποποιθτικζσ ι διευκρινιςτικζσ αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ ι άλλα ςτοιχεία που 

κοινοποιικθκαν ςτουσ Διαγωνιηομζνουσ, τα οποία αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο και περιλαμβάνουν τουσ 

όρουσ διενζργειασ του Διαγωνιςµοφ. 

xi. Ρροςφορά: Θ προςφορά που κα κατακζςει κάκε Διαγωνιηόµενοσ και θ οποία περιλαμβάνει τθν ολοκλθρωμζνθ 

Σεχνικι - Οικονοµικι Προςφορά, για ανάλθψθ τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ), ςτο διάςτθμα ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ. 

xii. Ρροχπολογιςμόσ: Ο Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ, που προκφπτει από τθν εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ 

Κατανάλωςθσ ςτθ διάρκεια των 12 ετϊν τθσ ΠΤ, με βάςθ προεκτίμθςθ του Διμου. Από το ποςό εξοικονόμθςθσ 

τθσ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν παροφςα, κα καλφπτονται οι αμοιβζσ του Αναδόχου. 

xiii. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ): Θ ΠΤ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, δθλαδι τθν εγκατάςταςθ υλικϊν για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ του υςτιματοσ για (12) ζτθ, μθ περιλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου 

ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, για τθν επίτευξθ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και αντίςτοιχου µε αυτιν 

Οικονοµικοφ Οφζλουσ. Θ ΠΤ που κα ςυναφκεί κα είναι φμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ), με βάςθ τον. 

3855/2010 και το άρκρο 16 αυτοφ, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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xiv. Συμβατικά Τεφχθ: Είναι ςυνολικά, θ Διακιρυξθ του ςχετικοφ Διαγωνιςμοφ, τα Παραρτιματα αυτισ και το 

ςφνολο των εγγράφων που τθ ςυνοδεφουν, επί τθ βάςει των οποίων διενεργείται ο Διαγωνιςµόσ. 

xv. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ: Ο φμβουλοσ που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ 

ανάδειξθσ του από Διαγωνιςτικι Διαδικαςία (Ανοιχτόσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ) που κα διεξαχκεί, 

για τθν υποβοικθςθ τθσ Τπθρεςίασ ςε ότι αφορά τθν παρακολοφκθςθ και τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΠΤ. 

Παρακολουκεί και πιςτοποιεί με βάςθ τθ ΠΤ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ, 

ςφμφωνα με τα υμβατικά Σεφχθ και τα λοιπά ζγγραφα αυτισ. 

3. ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Οι Τπθρεςίεσ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, περιλαμβάνουν: 

Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Ωϊρων (Οδοφωτιςμόσ), με τθν υποβολι Μελζτθσ 

Εφαρμογισ, όπου ο Ανάδοχοσ, κα προβεί: 

 τθν επιβεβαίωςθ του τελικοφ αρικμοφ των Φωτιςτικϊν ωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - καταγραφισ (CAD, 

αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ).  

 τθν παραμετροποίθςθ του νζου υςτιματοσ, ςτθριηόμενου ςτον εξοπλιςμό και τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν (Λαμπτιρεσ / Προβολείσ /  Φωτιςτικά, κλπ).     

 τθ Διοίκθςθ του Ζργου για τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων. 

 τθν εγκατάςταςθ Λαμπτιρων / Προβολζων / Φωτιςτικϊν LED, ςφμφωνα με τθν αντιςτοίχθςθ ςτο  ςτο 

Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

 τθν πρόβλεψθ για τθν τοποκζτθςθ των Μετρθτϊν (Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.),  με ςκοπό τθν 

εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 

του Δικτφου. Οι μετριςεισ αυτζσ κα κεωρθκοφν ωσ πραγματικι κατανάλωςθ του νζου Δικτφου. Μζςω τθσ 

λειτουργίασ του "υςτιματοσ Σθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ" και των μετρθτϊν, κα 

προκφπτουν αναλυτικά τα ςτοιχεία μζτρθςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα επαλθκεφονται με 

βάςθ το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο, για να 

εξάγονται τα αποτελζςματα του Πλάνου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ. 

 τθν κατθγοριοποίθςθ των Οδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά 

μόνο και όχι λαμπτιρεσ), και τθν πραγματοποίθςθ  Φωτοτεχνικϊν Μετριςεων (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ και 

Λαμπρότθτασ) για κάκε κατθγορία Οδοφ και τθν γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ Οδοφσ αντίςτοιχθσ 

κατθγορίασ (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά μόνο και όχι λαμπτιρεσ).  

 τθν πρόβλεψθ τθσ διενζργειασ δειγματολθπτικϊν μετριςεων (15) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, 

ανά Κατθγορία και διάταξθ Φωτιςτικϊν, μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ 

ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ.  

Οι δειγματολθπτικζσ μετριςεισ, όπωσ αναφζρονται παραπάνω, κα πραγματοποιοφνται κάκε (2) ζτθ από τον 

Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ,  τισ οποίεσ κα ελζγχει ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ  και κα 

υποβάλλονταιςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Βάςει των αποτελεςμάτων των μετριςεων αυτϊν, κα υποβάλλονται 

προτάςεισ ςυμπλθρωματικϊν Ενεργειακϊν Παρεμβάςεων, οι οποίεσ δφνανται να τροποποιιςουν τθν παροφςα 

ΠΤ, με τουσ ίδιουσ Οικονομικοφσ Όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και με βάςθ τισ 

διατάξεισ του άρκρου 132, παρ. 1, περ. α, του ν. 4412/2016. Θ χριςθ αυτισ τθσ διάταξθσ αφορά αποκλειςτικά 

προτάςεισ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ. 

Θ αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων κα υλοποιθκεί, όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. ”, μζςω τθσ: 

 Εγκατάςταςθσ κατάλλθλων Λαμπτιρων, Προβολζων, Φωτιςτικϊν LED / Τλικϊν υψθλισ τεχνολογίασ & Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ, για τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων ςωμάτων, όπου αυτό απαιτθκεί, όπωσ και όποιου λοιποφ 

εξοπλιςμοφ απαιτθκεί ι αποτελεί επζκταςθ ι τροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ). 

 Εγκατάςταςθσ υλικϊν (hardware) και λογιςμικοφ (software) του “υςτιματοσ Tθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ & 

Ελζγχου Ενζργειασ& λειτουργία εφαρμογϊν SmartCities (πολλαπλζσ υπθρεςίεσ μζςω πλατφόρμασ 

διαχείριςθσ)”. 
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 Παραμετροποίθςθσ - λειτουργίασ του "υςτιματοσ Σθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ", 

τουλάχιςτον ςε επίπεδο κόμβου (pillar), ςτο δίκτυο Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και των  

εφαρμογϊν SmartCities. 

 Λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ, προγραμματιςμζνθσ και ζκτακτθσ, του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων 

Χϊρων (Οδοφωτιςμόσ) του Διμου, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί για τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ (Φωτιςτικά, Λαμπτιρεσ, Θ/Τ, hardware, 

software, αιςκθτιρεσ, κλπ), κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο (Παρζχων Τπθρεςίεσ) με δικά του ζξοδα. Θα 

μεταβιβαςτεί χωρίσ αντίτιμο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φμβαςθσ, ςε πλιρθ λειτουργία 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των υμβατικϊν Σευχϊν.  

το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ΠΤ ο Ανάδοχοσ, πρζπει να φροντίςει να ζχει αποςβζςει όλθ τθν αξία του 

υςτιματοσ και υποχρεοφται να το παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ 

Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων. 

Οι όροι και οι προχποκζςεισ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παροφςα 

Μελζτθ. 

Οι υπθρεςίεσ του Αναδόχου, κα παραςχεκοφν ωσ εξισ: 

1. Θ αναβάκμιςθ του υςτιματοσ κα ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα 12 μθνϊν - κατά μζγιςτο - και οι προςφζροντεσ 

κα υποβάλλουν Xρονοδιάγραμμα Yλοποίθςθσ ςτθν Σεχνικι Προςφορά τουσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ, κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του νζου υςτιματοσ (Λαμπτιρεσ / Φωτιςτικά / Προβολείσ LED) 

για 12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του υςτιματοσ. 

4. ΚΙΤΘΙA ΕΡΙΛΟΓΘΣ  

Κριτιρια Επιλογισ 

ε περίπτωςθ Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, οι προχποκζςεισ των παρακάτω 

ςθμείων 4α ζωσ 4δ που ακολουκοφν, αρκεί να ικανοποιοφνται τουλάχιςτον από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

4α Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι Οικονομικοί Φορείσ οφείλουν να είναι εγγεγραμμζνοι: 

i. ε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπου 

να αποδεικνφεται δραςτθριότθτα ςυναφισ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.  

ii. Επιπλζον, λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου του ζργου, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο του 

Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με βάςθ τθν Τ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν 

Τπθρεςιϊν, Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011).Εάν ο 

προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ ζχει τθν ζδρα του ςτο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο 

αντίςτοιχο μθτρϊο Esco Registry εφόςον είναι διακζςιμο. ε κάκε περίπτωςθ να καλφπτεται θ ανωτζρω 

προχπόκεςθ.  

4β Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ, οι 

Οικονομικοί Φορείσ:   

i. να αποδεικνφουν, γενικό κφκλο εργαςιϊν (αυτοτελι ζργα, κοινοπραξίεσ) για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 

Οικονομικζσ Χριςεισ ι για το διάςτθμα που αυτοί δραςτθριοποιοφνται, ςε περίπτωςθ που είναι μικρότερο τθσ 

τριετίασ, τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο προσ το 50% τθσ αξίασ του Προχπολογιςμοφ τθσ ΠΤ (άνευ ΦΠΑ). 

ii. να διακζτουν βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του Προςφζροντα, φψουσ 10% 

του προχπολογιςμοφ του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ ΦΠΑ. ε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιριϊν, το εν λόγω κριτιριο 

μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ. 

4γ Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι κατά τθν τελευταία τριετία και μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό, να ζχουν εκτελζςει: 
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i. Ζνα (1) δθμόςιο ι ιδιωτικό ζργο ι ζργα προμικειασ και εγκατάςταςθσ Οδικοφ Φωτιςμοφ LED με 

τθλεδιαχειριηόμενα φωτιςτικά τεχνολογίασ led. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ο προςφζρων κα 

πρζπει να προςκομίςει α) φμβαςθ / υμβάςεισ, και β) Βεβαίωςθ / Βεβαιϊςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ ι 

πρωτόκολλα παραλαβισ Ζργου / Ζργων από τον Φορζα Ανάκεςθσ. 

ii. Σρία (3) ι και περιςςότερα ζργα που να περιλαμβάνουν προμικεια και εγκατάςταςθ Φωτιςτικϊν ωμάτων 

δρόμου τεχνολογίασ LED ι Θλεκτρομθχανολογικά Ζργα που ζχουν υλοποιθκεί ςτον Δθμόςιο ι ςτον Ιδιωτικό 

τομζα. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ο προςφζρων κα πρζπει να προςκομίςει α) φμβαςθ / 

υμβάςεισ, και β) Βεβαίωςθ / Βεβαιϊςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα παραλαβισ Ζργου / Ζργων από τον 

Φορζα Ανάκεςθσ. 

iii. Να ζχουν εκτελζςει ςτο χρονικό διάςτθμα ζργα με τθ μορφι φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ), ςτον 

Δθμόςιο  ι ςτον Ιδιωτικό Σομζα, που θ ςυνολικι τουσ αξία να είναι τουλάχιςτον το 10% του προχπολογιςμοφ 

του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ ΦΠΑ, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αντίςτοιχθ εμπειρία υλοποίθςθσ 

υμβάςεων Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ). Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ο προςφζρων κα πρζπει 

να προςκομίςει α) φμβαςθ / υμβάςεισ, και β) Βεβαίωςθ / Βεβαιϊςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα 

παραλαβισ Ζργου /  Ζργων από τον Φορζα Ανάκεςθσ. 

Οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό για τθν 

υλοποίθςθ τθσ ΠΤ, υποβάλλοντασ πίνακα με το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει. Σο προςωπικό τθσ 

απαιτοφμενθσ Ομάδασ Ζργου ορίηεται ωσ εξισ: 

 Υπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ Τπεφκυνου Ζργου με 10 ζτθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςυμβάςεων, ωσ Τπεφκυνοσ 

Ζργων. Απαιτείται θ προςκόμιςθ του πλιρουσ Βιογραφικοφ θμειϊματοσ και όςον αφορά τθν εμπειρία 

κεωρείται απαραίτθτθ θ επιπλζον προςκόμιςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων από Δθμόςιο Φορζα ι υμβάςεων 

Απαςχόλθςθσ ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/1986 υπογεγραμμζνθ ( με, με ψθφιακι υπογραφι) 

από τον νόμιμο εκπρόςωπο του εργοδότθ, για απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε Ιδιωτικό Φορζα. Για τθν εμπειρία 

μετρϊνται τα ζτθ απαςχόλθςθσ και όχι τα ζτθ από κτιςεωσ πτυχίου. 

 Να διακζτει ζναν μθχανικό με αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 3ετι εμπειρία ςε μελζτεσ φωτιςμοφ αντίςτοιχων 

ζργων Οδοφωτιςμοφ / Εξωτερικϊν χϊρων. Απαιτείται προςκόμιςθ πλιρουσ Βιογραφικοφ θμειϊματοσ και 

όςον αφορά τθν εμπειρία, απαιτείται θ προςκόμιςθ αναλυτικισ κατάςταςθσ ζργων Οδοφωτιςμοφ ι/και 

φωτιςμοφ Εξωτερικϊν Χϊρων που ζχει απαςχολθκεί, κακϊσ και βεβαίωςθ εργοδότθ ι τελικοφ πελάτθ που 

αποδεικνφει τθν εμπειρία. 

 Να διακζτει τουλάχιςτον  ζνα (1) Θλεκτρολόγο Μθχανικό ι Μθχανολόγο Μθχανικό. 

 Να διακζτει τουλάχιςτον  δυο (2) αδειοφχουσ Θλεκτρολόγουσ / Εγκαταςτάτεσ. 

Επιπροςκζτωσ να διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ, υποβάλλοντασ Πίνακα 

με τθν περιγραφι του Σεχνικοφ Εξοπλιςμοφ τουσ. 

4δ Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι Οικονομικοί Φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν εν ιςχφ ISO 9001 

και ISO 14001, τα οποία να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν.4412/16.   

4ε Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι Οικονομικοί Φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ 

(παρ. 4β) και τα κριτιρια τθσ Σεχνικισ - Επαγγελματικισ ικανότθτασ (παρ. 4γ), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

Φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα 

ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των Φορζων ςτθν 

ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Όταν οι Οικονομικοί Φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τθν απαιτοφμενθ με τθ Διακιρυξθ Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω Οικονομικοί Φορείσ 

και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ. Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ 

οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ ι άλλων 

Φορζων. τθν περίπτωςθ που προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ ι Ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

Φορζων, οι Φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που 
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αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τουσ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 

περίπτωςθ (παρ. 4β και 4γ). 

Ο Οικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν Φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον 

ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του. Προσ 

τοφτο, οι τρίτοι Φορείσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται ο προςφζρων, υποχρεοφνται με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ να 

υποβάλλουν το ΕΕΕ αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο.   

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 

μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 

απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ ΕΕ, θ οποία διατίκεται 

δωρεάν, όπωσ Εκνικό Μθτρϊο υμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 

εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ). 

Επίκλθςθ δάνειασ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ: 

Εφόςον οι προςφζροντεσ ςτθρίηονται ςτθ χρθματοοικονομικι επάρκεια τρίτων Φορζων που δεν μετζχουν ςτθν 

προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ότι ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ δζςμευςθσ των Φορζων (δάνεια 

χρθματοοικονομικι επάρκεια).  

Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου Φορζα γίνεται με τθν προςκόμιςθ: 

i. ζγγραφθσ δζςμευςθσ τρίτου Φορζα απευκυνόμενθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν οποία αυτόσ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων (Γενικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν) προσ τον 

προςφζροντα ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ΠΤ ςε αυτόν.  

ii. Ζγγραφθσ ςυμφωνίασ, με προγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θμερομθνία, μεταξφ τρίτου και 

προςφζροντα ι μζλουσ αυτοφ, από τθν οποία αποδεικνφεται ότι ο τρίτοσ δεςμεφεται να παρζχει τθν επικαλεςκείςα 

από τον προςφζροντα χρθματοοικονομικι επάρκεια για εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του.  

iii. Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ από τα οποία αποδεικνφεται θ 

χρθματοοικονομικι επάρκεια του τρίτου. 

iv. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτουν αφενόσ θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του δανείηοντοσ 

τρίτου και αφετζρου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.  

Διευκρινίηεται ότι δε δφναται προςφζρων παράλλθλα να υποβάλλει προςφορά αυτοτελϊσ ι/και ωσ μζλοσ Ζνωςθσ, 

ι/και να ςτθρίξει τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια άλλου προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό.  

Επί ποινι απορρίψεωσ του ςυνόλου των κατατεκειμζνων προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο προςφζρων και 

αποκλειςμοφ του από τον διαγωνιςμό, δε δφναται να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του ίδιου προςφζροντα άνω τθσ 

μίασ ιδιότθτασ εκ των προαναφερκειςϊν. 

Επίκλθςθ δάνειασ τεχνικισ ικανότθτασ: 

Εφόςον οι προςφζροντεσ ςτθρίηονται ςτθν τεχνικι ικανότθτα τρίτων Φορζων που δεν μετζχουν ςτθν Προςφορά, 

αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τθν απαιτοφμενθ τεχνικι ικανότθτα, με τθν προςκόμιςθ 

δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν (δάνεια τεχνικι ικανότθτα).  

Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ τρίτου Φορζα (δανείηοντοσ) γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςτθν Προςφορά: 

i. Ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου Φορζα προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν οποία αυτόσ αναλαμβάνει, ςε 

περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ΠΤ ςε αυτόν, τθν παροχι των απαραίτθτων υπθρεςιϊν ςτον Προςφζροντα και για 

χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων αυτοφ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ii. Ζγγραφθσ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ, με προγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θμερομθνία, μεταξφ τρίτου 

και του προςφζροντα ι μζλουσ αυτοφ από τθν οποία αποδεικνφεται, ότι ο τρίτοσ δεςμεφεται να αναλάβει τθν 

παροχι των απαραίτθτων υπθρεςιϊν ςτον προςφζροντα και για χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων αυτοφ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
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iii. Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τεχνικισ ικανότθτασ από τα οποία αποδεικνφεται θ ειδικι 

επαγγελματικι εμπειρία και θ τεχνικι ικανότθτα του τρίτου. 

iv. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του δανείηοντοσ τρίτου και 

οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 

ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 

εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν 

του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.  

Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ. τα πιςτοποιθτικά αυτά 

αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των Οικονομικϊν Φορζων ςτον επίςθμο 

κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ καταλόγουσ από τουσ 

αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 

καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό. Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ. 

τθν περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, όπωσ περιγράφονται ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι 

ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, 80 και 81, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 

οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 73 και 74. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τον Οικονομικό Φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν 

πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του 

άρκρου 73 και άρκρου 74 (ν.44412/2016). Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον Οικονομικό Φορζα τθν 

αντικατάςταςθ Φορζα για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 και του άρκρου 74. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

5. ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

Θ Σεχνικι Προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υςτιματοσ. τθν 

ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

υςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. ε 

αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολο τουσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του υςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 

αρχεία. Θ ενότθτα τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ περιζχει τθν πρόταςθ του Οικονομικοφ Φορζα για το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ, ςτθν οποία κα περιγράφεται θ μεκοδολογία και τα εργαλεία, που κα χρθςιμοποιθκοφν. Ειδικότερα, θ 

πρόταςθ πρζπει, κατ ελάχιςτον και επί ποινι αποκλειςμοφ, να αναφζρει : 

 Αναλυτικι Σεχνικι Περιγραφι προτεινόμενθσ λφςθσ αναβάκμιςθσ του υπάρχοντοσ υςτιματοσ που προςφζρει 

ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ. τθν Σεχνικι Περιγραφι κα περιζχονται τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςχετικά 

με το τεχνικό προςωπικό και τον τεχνικό εξοπλιςμό. 

 Φωτοτεχνικά δεδομζνα ανά κάκε τφπο προςφερόμενων Λαμπτιρων / Φωτιςτικϊν LED ςε θλεκτρονικι μορφι 

.ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα DIALUX ι RELUX. το φωτομετρικό αρχείο πρζπει 
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να φαίνεται θ πραγματικι κατανάλωςθ του Λαμπτιρα / Φωτιςτικοφ και επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να ζχει 

εκδοκεί από  διαπιςτευμζνο εργαςτιριο φωτομετρίασ που διακζτει τθν πιςτοποίθςθ κατά ISO 17025/2015.    

 Φωτοτεχνικά Μοντζλα, όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ., ςφμφωνα με το 

ΕΝ 13201 2015 και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

 Δικαιολογθτικά για το ςφνολο των προδιαγραφϊν που Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ,κακϊσ και τθν 
υποβολι των ςχετικϊν Δθλϊςεων υμμόρφωςθσ, Πιςτοποιιςεων, Εκκζςεων Ελζγχου και των λοιπϊν 
δεδομζνων που ηθτοφνται ςφμφωνα με το  Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

 Αναλυτικι περιγραφι υςτιματοσ Σθλεελζγχου - Σθλεδιαχείριςθσ & Ελζγχου Ενζργειασ, που κα 

χρθςιμοποιθκεί, κακϊσ και του υςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Τ. 

 Αναλυτικι περιγραφι των Smart Εφαρμογϊν που κα εγκαταςτακοφν και των παρεχόμενων δυνατοτιτων τουσ 

(Εγκατάςταςθ – Λειτουργία). 

 Τπολογιςμό - τεκμθρίωςθ τθσ αναμενόμενθσ ετιςιασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. Επιςθμαίνεται, ότι   για τον 

υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των φωτιςτικϊν, με βάςθ τθν οποία κα υπολογίηεται θ ετιςια 

εξοικονόμθςθ  κα λαμβάνεται  υπόψθ, κατά τουσ υπολογιςμοφσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ιςχφσ κάκε τφπου 

φωτιςτικοφ ςφμφωνα  με τθν κατανάλωςθ που αναγράφεται ςτο πιςτοποιθτικό LM79 του κάκε φωτιςτικοφ που κα 

ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο φωτομετρίασ που διακζτει τθν πιςτοποίθςθ κατά ISO 17025/2015. 

 Σο αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ του υςτιματοσ και του ςυνόλου των ηθτοφμενων 

υπθρεςιϊν. 

 Σεκμθρίωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, με ονοματεπϊνυμο και επαγγελματικά προςόντα των μελϊν του προςωπικοφ 

που επιφορτίηονται για τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ,  ςυνυποβάλλοντασ βιογραφικά, πτυχία, άδειεσ των επιμζρουσ 

ατόμων τθσ Ομάδασ Ζργου που κα δθλωκεί κακϊσ και τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ με αυτά, ςτθν περίπτωςθ 

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. 

 Σεχνικόσ Εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ με  ψθφιακι υπογραφι ςε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ είναι Ελλθνικι εταιρεία ι 

επίςθμθ διλωςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν με  τθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

"ε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ αναδειχκεί Ανάδοχοσ, δεςμεφεται ότι  κα παρζχει για διάςτθμα 12 

ετϊν, τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ καλι λειτουργίασ και κα διακζτει ανταλλακτικά για τα παρεχόμενα Φωτιςτικά 

/ Λαμπτιρεσ, / Προβολείσ για όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ". 

Ότι άλλο κρίνουν οι υποψιφιοι ότι κα ςυνειςφζρει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τα 

κριτιρια τθσ παροφςασ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνεται αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ. 

Σα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από αυτόν 

θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι τυχόν 

απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά από τουσ 

ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Σα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από 

τον καταςκευαςτικό οίκο. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από Τπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά 

υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία 

ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

6. ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ 

6.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 

τθσβζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισθ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων. 
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Κριτιρια Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ (Συνολικι βαρφτθτα 70%) 

Κριτιριο Βακμολογία Βαρφτθτα Αξιολόγθςθ 

Σ1 - Πλθρότθτα - Προδιαγραφζσ τθσ Αναβάκμιςθσ &  

Λειτουργίασ του υςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ 
Β1=100 ζωσ 120 10% Σ1=Β1 x 0,10 

Σ2 - Πλθρότθτα - Προδιαγραφζσ Σθλεελζγχου – 

Σθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ - υςτιματοσ 

Περιοδικισ & Επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Τ 

Β2=100 ζωσ 120 10% Σ2=Β2 x 0,10 

Σ3 - Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Β3=100 ζωσ 120 10% Σ3=Β3 x 0,10 

Σ4 - Εγκατάςταςθ & Λειτουργία Εφαρμογϊν SmartCities Β4=100 ζωσ 120 10% Σ4=Β4 x 0,10 

Σ5 - Ετιςια Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (ςε Kw/h) Β5=100 ζωσ 120 60% Σ5=Β5 x 0,60 

6.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Θ τεχνικι αρτιότθτα τθσ πρόταςθσ αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι όχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο επόμενο ςτάδιο του 

Διαγωνιςμοφ. Σο ςφνολο τθσ βακμολόγθςθσ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ (Σ) προκφπτει από το άκροιςμα των 

επιμζρουσ κριτθρίων (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,T5) δθλαδι: Σ=Σ1+Σ2+Σ3+Σ4+T5. Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο 

δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.  

Θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων Σ1,Σ2,Σ3,T4 γίνεται με βάςθ τθν πλθρότθτα και τθν εναρμόνιςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν για τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςε ςχζςθ με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Θ τιμι 

βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100 και το 120 θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ. Θ βακμολόγθςθ των 

κριτθρίων Σ1,Σ2 γίνεται με βάςθ τθν πλθρότθτα και τθν εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για τα ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια ςε ςχζςθ με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Για το κριτιριο Σ3 τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία παίρνει ο υποψιφιοσ που προςφζρει το μικρότερο χρονοδιάγραμμα. Για το κριτιριο Σ4 τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία παίρνει ο υποψιφιοσ που προςφζρει περιςςότερεσ εφαρμογζσ εκτόσ των ελάχιςτα απαιτοφμενων. Για 

το κριτιριο Σ5 τθ μεγαλφτερθ βακμολογία παίρνει ο υποψιφιοσ που προςφζρει τθ μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ. Θ 

διαφορά τθσ βακμολόγθςθσ μεταξφ των υποψθφίων προκφπτει αναλογικά και ποςοςτιαία με βάςθ το ποςοςτό τθσ 

αρικμθτικισ διαφοράσ που προκφπτει από τον προςφζροντα τθν υψθλότερθ τιμι εξοικονόμθςθσ, αρικμθτικά ο 

οποίοσ και παίρνει αντίςτοιχα ςτθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ τιμι το 120. Θ τιμι βάςθσ 100 του κριτθρίου 

είναι το ελάχιςτο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ, δθλαδι 60% εξοικονόμθςθ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ με βάςθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, χωρίσ τθν χριςθ adaptive lighting. 

τθ διάρκεια εξζταςθσ των Τποφακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», όςοι υποψιφιοι 

δε ςυγκεντρϊςουν ςε οποιοδιποτε από τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογία τουλάχιςτον 100 δεν ςυνεχίηεται θ 

εξζταςθ του υπολοίπου τθσ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τουσ και δεν γίνονται δεκτοί. Οι υποψιφιοι που δεν γίνονται 

δεκτοί μετά τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ των Τποφακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

αποκλείονται από τθν διαδικαςία.  

Ο Τποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» δεν αποςφραγίηεται. 

6.3 Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Συνολικι Βαρφτθτα 30%): Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ 

βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και προκφπτουν από το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του 

Κεφαλαίου. Πιο ςυγκεκριμζνα θ βακμολογία ΒΟΠι τθσ κάκε Οικονομικισ Προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το λόγο του 

χαμθλότερου ςυνολικοφ προςφερόμενου κόςτουσ για τον Διμο (ΠΚ)min, προσ το Βακμολογοφμενο 

Προςφερόμενο υνολικό Κόςτοσ για τον Διμο, που προκφπτει από τθν Οικονομικι Προςφορά (ΠΚ)ι ,ωσ 

ακολοφκωσ : ΒΟΠι = 100  x  (ΠΚ)min / (ΠΚ)ι, όπου:  

α. ΠΚmin είναι το μικρότερο υποβλθκζν προςφερόμενο ςυνολικό κόςτοσ για τον Διμο(Άκροιςμα τιλθσ 8 

Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ) (προκφπτει από το άκροιςμα του υνολικοφ Οικονομικοφ Οφζλουσ του 

Προςφζροντα(Α)(Άκροιςμα τιλθσ 4 Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ) και του υνολικοφ κόςτουσ Ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ του Διμου (Β) (Άκροιςμα τιλθσ 7 Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ), ενϊ, 

β. ΠΚι είναι το βακμολογοφμενο υνολικό Προςφερόμενο Κόςτοσ για το Διμο  (ΠΚι) (Άκροιςμα τιλθσ 8 Εντφπου 

Οικονομικισ Προςφοράσ),που προκφπτει αντίςτοιχα από το άκροιςμα του προςφερόμενου υνολικοφΟικονομικοφ 

Οφζλουσ του εκάςτοτε Προςφζροντα(Άκροιςμα τιλθσ 4 Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ) και του 
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προςφερόμενου υνολικοφ Κόςτουσ Ενεργειακισ κατανάλωςθσ του Διμου(Β)(Άκροιςμα τιλθσ 7 Εντφπου 

Οικονομικισ Προςφοράσ).  

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ 

βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ ορίηεται ςε  UΟΠ= 30% 

6.4  Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσβζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ - τιμισ: Θ τελικι αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, βάςει τθσβζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. Θ ςυνολικι βακμολογία Α για κάκε διαγωνιηόμενο 

προκφπτει από τον παρακάτω τφπο: Α = 0,30*ΒΟΠι + 0,70*Σ. Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο 

(2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο διαγωνιηόμενοσ με τθν υψθλότερθ βακμολογία Α ανακθρφςςεται προςωρινόσ Ανάδοχοσ.  

ε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία Σεχνικισ Προςφοράσ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν Σεχνικι Προςφορά, θ Ανακζτουςα 

Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των Οικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

Σεχνικζσ Προςφορζσ. 

Β. ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 

1. ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ (ΣΡΥ) 

Θ φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) που κα υπογραφεί αφορά τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να παράςχει 

υπθρεςίεσ για τθν: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων 

Χϊρων και  εφαρμογζσ SmartCities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Βόλβθσ”, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ.  

κοπόσ είναι θ αναβάκμιςθ του υςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ 

(κατανάλωςθ ενζργειασ), κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του νζου υςτιματοσ, για χρονικό 

διάςτθμα 12 ετϊν.  

Ειδικότερα, ςτθν ΠΤ κα ρυκμίηονται αναλυτικά όςα κζματα προβλζπονται ςτο άρκρο 16 του Ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 

Α’/23-06-2010) και ειδικότερα για τισ υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) και τθν υλοποίθςθ αυτϊν. Θ ΠΤ 

αφορά τθν ςυμφωνία που καταρτίηεται μεταξφ του Διμου και του Οικονομικοφ Φορζα (παρόχου τθσ Ενεργειακισ 

Τπθρεςίασ), με αντικείμενο τθν εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και ςφμφωνα με τθν οποία 

το οικονομικό αντάλλαγμα του Οικονομικοφ Φορζα για τθν πραγματοποιοφμενθ επζνδυςθ, ςυναρτάται από το 

μεταξφ αυτϊν - ςυμβατικά οριηόμενο - επίπεδο βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

Θ ΠΤ που κα υπογραφεί μεταξφ του Αναδόχουκαι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχει ςαν βαςικά χαρακτθριςτικά : α. 

τθνυνολικά Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, και β. το υνολικά Εγγυθµζνο Οικονοµικό Πφελοσ του Διμου, 

για το φνολο τθσ Περιόδου Αναφορά (12ετία), για το οποίο κα δεςμευτεί ο Οικονομικόσ Ψορζασ ςτθν Ρροςφορά 

του και κα είναι ανεξάρτθτο από τθν Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, θ οποία και κα κακορίηει το φψοσ τθσ 

αμοιβισ του (αφαιρουμζνων των ρθτρϊν και του Εγγυθμζνου Οικονομικοφ Οφζλουσ του Διμου). 

Ο«Ενεργειακόσ Ζλεγχοσ», αφορά τθν ςυςτθματικι διαδικαςία από τθν οποία προκφπτει επαρκισ γνϊςθ του 

υφιςτάμενου ςυνόλου των χαρακτθριςτικϊν Eνεργειακισ Kατανάλωςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ και μζςω 

του οποίου εντοπίηονται και προςδιορίηονται ποςοτικά οι οικονομικά αποτελεςματικζσ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και ςυντάςςεται ςχετικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων (Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ). 

Αναλυτικότερα για τον προςδιοριςμό των προαναφερόμενων παραμζτρων τθσ παροφςασ, αναφζρονται οι εξισ οριςμοί : 

1. Συνολικι Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ:Θ µείωςθ τθσ κατανάλωςθσενζργειασ που εγγυάται ο 

Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςµα τθσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν 

Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου. 

2. Συνολικό Εγγυθµζνο Οικονοµικό Πφελοσ: Σο Οικονοµικό Όφελοσ που εγγυάταιο Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα 

προκφψει ωσ αποτζλεςµα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου 

3. Εγγυθµζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Θ µείωςθτθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ εντόσ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ (12 ζτθ), που εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει 

ωσ αποτζλεςµα τθσ επζνδυςθσ όπωσ αναλφεται ςτθν Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου 
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4. Εγγυθµζνο Οικονοµικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Σο ΟικονοµικόΌφελοσ εντόσ τθσ 

Περιόδου Παρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ςαν αποτζλεςµα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ 

αναλφεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου 

5. Ρερίοδοσ Αναφοράσ (ανά3μθνο): Θ χρονικι περίοδοσ τθσ οποίασ οι καταναλϊςεισ ενζργειασελζγχονται μζςω 

του υςτιματοσ Σθλεδιαχείριςθσ - Ελζγχου Ενζργειασ, για να εξαχκεί θ τελικι πιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και το 

ποςό τθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ του Αναδόχου 

6. Εκκακάριςθ (ανά ζτοσ): Θ περιοδικι διαδικαςία Σεχνικισ και Οικονοµικισ αποτίµθςθσ τθσ προόδου του 

αντικειμζνου τθσ παροφςθσ και προςδιοριςµοφ του Πραγµατικοφ Οικονοµικοφ Ανταλλάγµατοσ του Αναδόχου 

7. Ρερίοδοσ Ραρακολοφκθςθσ (ανά3μθνο): Θ επαναλαμβανόμενθ χρονικι περίοδοσ, ςτθ λιξθ τθσ οποίασ 

υπολογίηεται θ Πραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ, το Πραγματικό Οικονοµικό Όφελοσ και το Πραγματικό 

Οικονοµικό Αντάλλαγµα. 

8. Ρροβλεπόµενθ Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ 

υµβατικι Εγκατάςταςθ εντόστθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται µε βάςθ το Εγχειρίδιο 

διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν (Πρόγραµµα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο 

Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΤ. 

9. Ρραγµατικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ εντόσ τθσ 

Περιόδου Παρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται μζςω  μετριςεων υςτιματοσ Σθλεδιαχείριςθσ βάςει τθσ 

μεκοδολογίασ του  Εγχειρίδιου Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν (Πρόγραμμα Μζτρθςθσ και 

Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΤ. 

10. Ρραγµατικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ µείωςθτθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που 

προκφπτει από τθν εφαρμογι του Εγχειριδίου τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν εντόσ τθσ 

Περιόδου Παρακολοφκθςθσ (προςδιορίηεται ωσ διαφορά τθσ Πραγµατικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ από τθν 

Προβλεπόµενθ Ενεργειακι Κατανάλωςθ τθσ Περιόδου). 

11. Ρραγµατικό Οικονοµικό Πφελοσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Σο ΟικονοµικόΌφελοσ που προκφπτει από 

τθν Πραγµατικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ 

12. Συνολικι Ρραγµατικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ ςυνολικι µείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει 

ωσ αποτζλεςµα τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΠΤ. 

13. Συνολικό Ρραγµατικό Οικονοµικό Πφελοσ: Σο ςυνολικό Οικονοµικό Όφελοσπου προκφπτει ωσ αποτζλεςµα τθσ 

υνολικισ Πραγµατικισ Εξοικονόµθςθσ Ενζργειασ. 

14. Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα: Θ προβλεπόµενθ από τθ φµβαςθ, αµοιβιτου Οικονομικοφ Φορζα για τισ 

παρεχόµενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ µιασ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ. 

15. Ρραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα: Θ αποδιδόµενθ ςτον Οικονομικό Φορζα αµοιβι για τισ παρεχόµενεσ 

υπθρεςίεσ τθσ εντόσ µιασ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν Ζκκεςθ τθσ Περιόδου 

Παρακολοφκθςθσ (Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ). 

16. Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν: Θ αναφορά που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο µε τθν ολοκλιρωςθ 

µιασ εργαςίασ ι οµάδασ εργαςιϊν που εκτελείται ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςα. 

17. Ριςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ τριμθνιαίασ αμοιβισ Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ»: Θ βεβαίωςθ που 

εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ειςιγθςθ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, για το φψοσ τθσ ςυμβατικισ 

αμοιβισ τθσ τριμθνιαίασ περιόδου παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό  ο Ανάδοχοσ να τθν χρθςιμοποιιςει για τθν 

αποδζςμευςθ του αντίςτοιχου ποςοφ από τον λογαριαςμό Μεςεγγφθςθσ (escrowaccount) βάςθ τθσ φμβαςθσ 

Μεςεγγφθςθσ του ςχετικοφ Παραρτιματοσ τθσ Διακιρυξθσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ φμβαςθσ. 

18. Ζκκεςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ ζκκεςθ που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο, ςτο τζλοσ 

κάκε Περιόδου Παρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει µετριςεισ και υπολογιςµοφσ που ζχουν γίνει 

για τον προςδιοριςµό τθσ Πραγµατικισ Εξοικονόµθςθσ Ενζργειασ, του Πραγµατικοφ Οικονοµικοφ Οφζλουσ, 

κακϊσ και τθν Οικονοµικι Εκκακάριςθ για τον προςδιοριςµό του Πραγµατικοφ Οικονοµικοφ Ανταλλάγματοσ 

του Οικονομικοφ Φορζα, για τθν Περίοδο Παρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ Σριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου». 
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2. ΣΕΙΑ ΙΣΩΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΫΝ ΤΕΥΩΫΝ 

Σα παρακάτω ζγγραφα, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα ςυμπλθρϊνουν, 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φμβαςθσ, που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1. φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ), 

2. Διακιρυξθ – Παραρτιματα αυτισ και τυχόν διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ, 

3. Προςφορά του Αναδόχου, 

Σα υμβατικά Σεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται και ςε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςε 

αυτά και υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται 

ανωτζρω. Λάκθ ι παραλείψεισ αυτϊν, μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ ΠΤ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει 

ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ του Διμου να μθ μεταβάλει μονομερϊσ 

τουσ όρουσ τθσ, που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

3. ΡΟΒΛΕΪΕΙΣ - ΔΙΑΚΕΙΑ – ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ  ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΣΡΥ) 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ΠΤ διζπεται από τα κάτωκι: 

1. Διάρκεια ΣΡΥ: 12 ζτθ. 

2. Οριςμόσ Επιβλζπουςασ Αρχισ: Από το Διμο με τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ ορίηει Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ).  

3. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ 

παροφςασ, κα οριςτεί «Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ)» ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 

τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΠΠΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ 

πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι των αντικειμζνων των υμβατικϊν Σευχϊν, όπωσ 

ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΠΠΕ ςε ςυνεργαςία με τον Ανεξάρτθτο φμβουλο ελζγχει δειγματολθπτικά τα Φωτιςτικά 

που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. Ο ζλεγχοσ αφορά CE (EMC και LVD), κακϊσ και των  

φωτομετρικϊν μεγεκϊν των αντίςτοιχων εργαςτθρίων. Θ ΕΠΠΕ ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ΠΤ και ςτθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 

και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. 

4. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ: Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων, των μερϊν όπωσ απορρζουν από τθ ΠΤ, κα 

παρακολουκείται από Ανεξάρτθτο φμβουλο, ο οποίοσ κα οριςτεί από το Διμο, μζςω διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, για τθν παρακολοφκθςθ των όρων τθσ ΠΤ (Εγχειρίδιο Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ για το Πρόγραμμα 

Ελζγχου - Επαλικευςθσ τθσ εξοικονόμθςθσκαι των Επιπζδων Φωτιςμοφ), τθν ειςιγθςθ ςτθν ΕΠΠΕ για τισ 

περιοδικζσ πλθρωμζσ του Αναδόχου, τθν ειςιγθςθ επί τροποποιιςεων τθσ ΠΤ, όπωσ και άλλων προβλζψεων 

που αναφζρονται ςτθ παροφςα και κα ςυνεργάηεται με τθν ΕΠΠΕ και το Διμο . ε περίπτωςθ παράβαςθσ 

κάποιων εκ των ουςιωδϊν όρων τθσ φμβαςθσ ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ κα ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ κα τθν 

υποβάλλει ςτον Ανάδοχο για ςυμμόρφωςθ και ςτθν ΕΠΠΕ και το Διμο για ενθμζρωςθ. 

5. Ακολουκοφμενα Ρρότυπα - Ρροδιαγραφζσ: Μελζτθ - Προδιαγραφι του νζου υςτιματοσ ςτθριηόμενου ςε 

Λαμπτιρεσ / Φωτιςτικά και υλικά τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Εκνικά 

και Διεκνι Πρότυπα, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα υμβατικά Σεφχθ τθσ ςτθν παροφςασ. 

6. Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ υµβατικι Εγκατάςταςθ, όπωσ ζχει 

προςδιοριςτεί με βάςθ προεκτίμθςθ του Διμου. το Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αναφζρονται οι τιµζσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν κοςτολόγθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και τον υπολογιςµό του 

Οικονομικοφ Οφζλουσ από τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. 

7. Βάςεισ Υπολογιςμοφ Δεδομζνων: τοιχεία Καταναλϊςεων και Λογαριαςμϊν προεκτίμθςθσ Διμου, όπωσ 

αναγράφονται ςτο Κεφάλαιο Δ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ .  

8. Ελάχιςτο επίπεδο Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ: Σο 60% τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ φωτιςμοφ (χωρίσ τθν 

χριςθ adaptive lighting), όπωσ ζχει προςδιοριςτεί με βάςθ τθν απαίτθςθ του Διμου. 

9. Μεταβατικό διάςτθμα ενεργοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ: Θ ςφμβαςθ ΠΤ ενεργοποιείται μετά από 45 θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτον Ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ ΠΤ, τθσ ςφμβαςθσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, 
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για να διαςφαλιςτεί θ ζγκριςθ και ενςωμάτωςθ Κανονιςτικϊν Εγγράφων, Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο 

Ανεξάρτθτου Ελζγχου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν προςφορά του Αναδόχου και τισ απαιτιςεισ τθσ 

υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Παράρτθμα 1 τθσ παροφςασ). 

10. Αξιολόγθςθ και Ζλεγχοσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ και τθσ ομαλισ τιρθςθσ τθσ Σφμβαςθσ: Ο 

Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ, εντόσ 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ελζγχει και υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα Κανονιςτικά Ζγγραφα, τθ Μεκοδολογία & το 

Εγχειρίδιο του Ανεξάρτθτου Ελζγχου κακϊσ και ότι άλλο κρικεί απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

11. Εγκατάςταςθ Αναδόχου:Τπογραφι ΠΤ και ζγκριςθ διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν από τον 

Ανεξάρτθτο φμβουλο και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

12. Αξιολόγθςθ, Ζλεγχοσ - Τροποποιιςεισ τθσ ΣΡΥ: 

 Ζγγραφα και Ενζργειεσ τθσ Επιβλζπουςασ Αρχισ, 

 Ειςθγιςεισ Ανεξάρτθτου υμβοφλου & ΕΠΠΕ, 

 Ετιςιοσ Απολογιςτικόσ Ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ΠΤ, ειςθγιςεων για τροποποιιςεισ, εντόσ των ορίων τθσ 

ριτρασ ανακεϊρθςθσ, ςφμφωνα με τουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ προςφοράσ και τθσ αρχικισ ΠΤ. 

13. Διαιτθςία: υμφωνείται ριτρα διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν μεταξφ Αναδόχου και Διμου. Θ 

διαιτθτικιεπίλυςθ αυτϊν των διαφορϊν διεξάγεται απότριμελι Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων, θ οποία ορίηεται  

εξισ:  ζνα (1) μζλοσ αυτισ ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ζνα (1) μζλοσ ορίηεται από τον Ανάδοχο και ζνα 

(1) μζλοσ είναι ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ αρχισ λαμβάνονται κατά 

πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

14. Ψωτοτεχνικζσ Μετριςεισ Ζνταςθσ Ψωτιςμοφ & Λαμπρότθτασ – Αποτυπϊςεισ: 

 Δειγματολθπτικζσ μετριςεισ του Αναδόχου (ζωσ 15 ςε αρικμό) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά 

Κατθγορία και διάταξθ Φωτιςτικϊν, μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ 

ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ. Σο κόςτοσ 

των μετριςεων βαραίνει τον Ανάδοχο. 

 Οι δειγματολθπτικζσ μετριςεισ, όπωσ αναφζρονται παραπάνω, κα πραγματοποιοφνται κάκε 24 μινεσαπό 

τον Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, τισ οποίεσ κα ελζγχει ο Ανεξάρτθτοσ 

φμβουλοσ  και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΠΠΕ) για ζλεγχο – αποδοχι.  

 Ο Ανάδοχοσ δφναται ανά 24 μινεσ να υποβάλλει προτάςεισ, οι οποίεσ κα αξιολογοφνται από τον Ανεξάρτθτο 

φμβουλο και κα αφοροφν ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν αναβάκμιςθσ - εξοικονόμθςθσ. 

15. Μζγιςτοσ Ωρόνοσ Υλοποίθςθσ: Θα υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου, από τουσ 

προςφζροντεσ, ςτο οποίο κα προβλζπεται θ απορρόφθςθ του αντικειμζνου τθσ εξοικονόμθςθσ τθσ παροφςθσ 

ςε 48 τρίμθνεσ δόςεισ. 

16. Ελάχιςτθ Εξοικονόμθςθ ςτο Σφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Ωϊρων (Οδοφωτιςμόσ): το 60% 

(χωρίσ τθ χριςθ adaptive lighting). 

17. Αντικατάςταςθ Ψωτιςτικϊν Σωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των Λαμπτιρων που δεν είχαν αρχικά 

προβλεφκεί ςτθν Διακιρυξθ: α. Εντόσ 6 μθνϊν υποβολι από τον Ανάδοχο ςχεδίου αναγκαίων παρεμβάςεων. 

Οι νζεσ παρεμβάςεισ κα αποτελοφν προςκικθ τθσ υφιςτάμενθσ ΠΤ, με χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, 

κατόπιν αξιολόγθςθσ από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο και αποδοχισ από  τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

18. Υποχρζωςθ Αναδόχου για λειτουργία - ςυντιρθςθ νζων φωτιςτικϊν ςθμείων που εγκακιςτά ο Διμοσ με 

δικζσ του δαπάνεσ και δεν προβλζπονται ςτθν Διακιρυξθ: 100% με προβλζψεισ επζκταςθσ (οκ) τθσ ΠΤ, με 

χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ (οκ), ςε περιπτϊςεισ επζκταςθσ δικτφου, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ Αρχικισ 

ΠΤ. 

 

19. Ευκφνθ αποκλειςτικισ Διαχείριςθσ - Λειτουργίασ του Συςτιματοσ: Ανάδοχοσ 100%. 

20. Επζμβαςθ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν: Ανάδοχοσ 100% εντόσ 24 ωρϊν, για κάκε βλάβθ που αφορά τον 

εξοπλιςμό που ζχει εγκαταςτιςει και εντοπίηεται από το φςτθμα Σθλεδιαχείριςθσ - Σθλεελζγχου. Θ Τπθρεςία 

μεριμνά για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των Πινάκων Διανομισ και τθν ςυνολικι τροφοδοςία του Δικτφου 
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Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, ϊςτε θ λειτουργία του να είναι απρόςκοπτι και να εναρμονίηεται με το ςφνολο των 

υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ.) 

21. Ιδιοκτθςία Υποδομϊν, Εξοπλιςμοφ και Δικτφων: Ο Διμοσ, ςτον οποίο ανικουν κατά κυριότθτα οι 

εγκαταςτάςεισ και οι υποδομζσ που ζχει εγκαταςτιςει ο ίδιοσ (δρόμοι, πλατείεσ, κλπ). τον Οδοφωτιςμό 

(ςτφλοι ΔΕΘ) ο Διμοσ ζχει δυνατότθτα παρζμβαςθσ μόνο ςε επίπεδο  αλλαγισ των Φωτιςτικϊν. 

22. Συμμετοχι Αναδόχου ςτθν πικανι καταςκευι νζων υπθρεςιϊν υποδομϊν Oδοφωτιςμοφ: 0% ςε περίπτωςθ 

μθ επζκταςθσ τθσ ΠΤ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

23. Τροποποίθςθ τθσ ΣΡΥ για κάλυψθ εξοικονόμθςθσ λοιπϊν Κοινοχριςτων Ωϊρων:  Εκπόνθςθ ςχεδίου από τον 

Ανάδοχο, εκτίμθςθ από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο και ζγκριςθ τροποποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

24. Συμμετοχι Αναδόχου ςτθ ςυντιρθςθ και λειτουργία του Συςτιματοσ - Αντικατάςταςθ λαμπτιρων και 

εξοπλιςμοφ που ςυμπεριλιφκθκε ςτθ Σφμβαςθ: 100% 

25. Δείκτεσ Απόδοςθσ και Επιδόςεων (KPIs):  Ζγκριςθ του Πίνακα Δεικτϊν Αποδόςεων (KPIs) από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι, κατόπιν τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, με βάςθ τα υποβλθκζντα από τον Ανάδοχο, 

πριν τθν υπογραφι τθσ ΠΤ. 

26. Ρλθρωμι Λογαριαςμϊν ΔΕΘ: Ευκφνθ 100% Διμοσ. 

27. Ευκφνεσ Αδειοδοτιςεων, ςυνδζςεων, νομιμότθτασ λειτουργίασ ςυςτθμάτων: Διμοσ 100%. 

28. Ροινικζσ Ευκφνεσ για τθ λειτουργία του Αναδόχου - Τιρθςθ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ: Ανάδοχοσ 100%. 

4. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Οι εγγυιςεισ του Αναδόχου, προβλζπονται ωσ εξισ: 

1. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΠΤ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το 

φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ αξίασ τθσ ΣΡΥ, εκτόσ ΨΡΑ , διάρκειασ που προβλζπεται ςτο 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ που αναφζρεται ςτθν φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ), από 

πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και 

γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 

ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 

λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα. 

2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 (παρ. 1Β), του νόμου 

4412/2016 και εκδίδεται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 

παραπάνω παραγράφου και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία : α) τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 

το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του Οικονομικοφ 

Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάκε μζλοσ τθσ), η) τουσ όρουσ ότι: θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το 

ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 

Διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 5 θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό αλλά και 

τίτλο τθσ ΠΤ. Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

3. ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ΠΤ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 

ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΠΑ. 
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4. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι εγκατάςταςθ των Λαμπτιρων / 

Φωτιςτικϊν / Προβολζων (μζγιςτοσ χρόνοσ 12 μινεσ) και των λοιπϊν υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και 

αντικακίςταται από αντίςτοιχθ Εγγυθτικι Καλισ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ.   

5. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ΠΤ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 

ΠΤ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 

6. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ, αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του 

τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ  γίνεται μετά τθν 

αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

7. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ, κα αφορά ςτθν ςυνολικι διάρκεια τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν  και  το φψοσ τθσ  κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5%, επί του ετιςιου ποςοφ καταβολισ ςτθν Ανάδοχο 

που κα προβλζπει θ ΣΡΥ,  εκτόσ ΦΠΑ. Θα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ 

τθσ ΠΤ και κα εκδίδεται ανάλογα με τα αναφερόμενα ςτο Κεφάλαιο 2: Γενικοί και Ειδικοί Όροι υμμετοχισ, 

άρκρο 2.1.5. 

8. Οι εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ και Καλισ Λειτουργίασ - υντιρθςθσ, καταπίπτουν  ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 

των όρων τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα. 

5. ΔΙΑΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΨΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Θ ΠΤ είναι ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και θ διάρκεια τθσ είναι 12 ζτθ, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και τθν παραλαβι του αντικειμζνου από τθν ΕΠΠΕ. Κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ΠΤ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι των υμβατικϊν Σευχϊν και 

ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

6. ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΠΤ και ο Διμοσ να 

εξαςφαλίςει του απαραίτθτουσ πόρουσ που κα προκφψουν από τθν εξοικονόμθςθ των δαπανϊν του που κα 

επιφζρει θ μείωςθ του Ενεργειακοφ του Κόςτουσ. 

7. ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Οι υποχρεϊςεισ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ του υμβατικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΠΤ και το Εγχειρίδιο 

Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν (Πρόγραµµα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ) που ζχει 

καταρτιςτεί και εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι,  και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ και προτάςεισ του, όπου 

κρίνεται απαραίτθτο, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο.   

2. Πιςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΠΤ, τθν επίτευξθ των όρων αυτισ με βάςθ τθν προςφορά του 

Αναδόχου και προςδιορίηει το τίμθμα κάκε περιοδικισ διλωςθσ, ειςθγοφμενοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3. Ελζγχει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθ ΠΤ και υποβάλλει παρατθριςεισ. 

4. υμμετζχει ςτθν Σριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου και Διμου. 

5. Τποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του υμβατικοφ 

Αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΠΤ που ζχει υπογραφεί, εφόςον προςκαλείται, κακϊσ και να παρίςταται, 

εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

8. ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ - ΔΙΑΜΟΨΫΣΘΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 

α. Οι εργαςίεσ ανάπτυξθσ και διαμόρφωςθσ κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτθν ΠΤ και ςτα υμβατικά Σεφχθ τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τθν Μελζτθ Εφαρμογισ τθν  οποία  κα 

υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ ευκφνθ δε για τθν τιρθςθ των όρων αυτι βαρφνει αποκλειςτικά 

τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το Αντικείμενο, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Μελζτθσ 

Εφαρμογισ και τισ διατάξεισ τθσ ΠΤ. 
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9. ΥΡΕΓΟΛΑΒΟΙ 

1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 

τμιματοσ / τμθμάτων τθσ ΠΤ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  

2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΠΤ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ 

αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ΠΤ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν 

λόγω ΠΤ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά / δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 

4412/2016). ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβουσ τθσ ΠΤ, 

αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 

διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ / των τμθμάτων τθσ ΠΤ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 

περιγράφονται για τον Ανάδοχο, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ΠΤ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχοσ προτίκεται να 

ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του (30%) τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ΠΤ. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται ξεχωριςτό ΕΕΕ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για 

τμιμα ι τμιματα τθσ ΠΤ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

4. Όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει 

τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

10. ΚΑΛΘ ΩΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ΠΤ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει καλι και επιμελι χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, 

ενθμερϊνοντασ εγκαίρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τυχόν επικείμενουσ ι προκλθκζντεσ κινδφνουσ ι ηθμίεσ. 

11. ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ ΠΤ, είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για 

να εξαςφαλίηεται, θ αςφαλισ, εφρυκμθ και ςε υψθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ και θ άμεςθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςι του ςε τακτικζσ, ζκτακτεσ ι / και επείγουςεσ καταςτάςεισ. 

Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ ορίηεται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και προβλζπεται ρθτά ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ 

και ςτθν ΠΤ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ, εκτόσ αν προβλζπεται με αιτιολόγθςθ διαφορετικά ςτθν 

εγκεκριμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ. Θ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ, γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνου 

Προγράμματοσ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ ςφμφωνα με τθν Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου, τθν Μελζτθ 

Εφαρμογισ και τθν Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου, που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο 

φμβουλο. Σο Πρόγραμμα υντιρθςθσ μπορεί να ανακεωρείται κατά διαςτιματα μετά από πρόταςθ ενόσ εκ των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν και τθν ςυμβολι του Ανεξάρτθτου υμβοφλου. Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία δζςμευςθ, 

υποχρζωςθ ι ευκφνθ αναλαμβάνει για τθν εκτζλεςθ των προαναφερόμενων πλθν περιπτϊςεων κλοπϊν, και 

φυςικϊν καταςτροφϊν, που τότε ι αποκατάςταςθ τθσ ηθμία επιβαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. Θ Τπθρεςία 

Κακαριότθτασ και Θλεκτροφωτιςμοφ ςυνεργάηεται με τον Ανάδοχο για τον εντοπιςμό και τθν αποκατάςταςθ κάκε 

βλάβθσ που αφορά τθ ςυνολικι λειτουργία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ και ειδικότερα μεριμνά για τθν 

απρόςκοπτθ λειτουργία των Πινάκων Διανομισ και τθν ςυνολικι τροφοδοςία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, 

ϊςτε θ λειτουργία του να είναι απρόςκοπτι και να εναρμονίηεται με το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ. 

12. ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ι βλάβθ προκλικθκε ςτθν εγκατάςταςθ, και ςτα 

προϊόντα ι τον εξοπλιςμό από οποιαδιποτε αιτία, πλθν περιπτϊςεων κλοπϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν, που τότε 

ι αποκατάςταςθ τθσ ηθμία επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για 

τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ ςφμβαςθσ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ. Ζνα πρωτότυπο τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ 
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φμβαςθσ μαηί με τα Παραρτιματά τθσ, κακϊσ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεϊν τθσ, κα 

παραδίδεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθν ζκδοςι τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με ευκφνθ του Αναδόχου. 

13. ΕΡΙΣΚΕΪΘ - ΕΡΙΘΕΫΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ΕΠΠΕ και ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ δικαιοφνται ανά πάςα ςτιγμι και κακ' όλθ τθν διάρκεια 

τθσ ΠΤ να επιςκζπτονται και να επικεωροφν τθν Εγκατάςταςθ μαηί οποιοδιποτε άλλο αρμόδιο πρόςωπο για να 

ελζγξουν τθν καλι κατάςταςι τθσ, να εξακριβϊςουν τυχόν φκορζσ, μετατροπζσ ι μεταβολζσ τθσ χριςεωσ / 

λειτουργιϊν αυτισ και να ελζγξουν τθν προςικουςα εκτζλεςθ των όρων τθσ ΠΤ από τον Ανάδοχο. 

14. ΕΚΩΫΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Σα δικαιϊματα που προζρχονται από τθ ΠΤ που κα υπογραφεί δε κα είναι με κανζνα τρόπο μεταβιβάςιμα ι 

εκχωρθτζα ςε πρόςωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται ςε αυτιν χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μζρουσ, που παρζχεται μόνον εγγράφωσ. Κατ’ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ ωσ άνω 

εκχϊρθςθ / μεταβίβαςθ δικαιωμάτων τθσ ΠΤ από τον Ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει ςε τρίτον ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 20% 

του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν 

Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

μεταβίβαςθσ. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ και ειςζρχεται νζο μζλοσ ςε αυτιν 

κατά ποςοςτό ςυμμετοχισ που δεν υπερβαίνει το 20%. Ομοίωσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι 

να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ. 

2. Αυτό δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ όπου ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει το ςφνολο τθσ ΠΤ ςε 100% κυγατρικι εταιρεία 

του εγκαταςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα τθσ ΕΕ. τθν περίπτωςθ εκχϊρθςθσ τθσ ΠΤ ςε κυγατρικι εταιρεία ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει εκπρόςωπο ι/και αντίκλθτο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ο οποίοσ κα μιλά τθν 

Ελλθνικι γλϊςςα και κα είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα. 

3. Εκχϊρθςθ τθσ ΠΤ είναι δυνατι και ςε Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα. 

15. ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΫΝ ΕΓΑΣΙΫΝ - ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ε ότι αφορά τθν αςφάλεια των εργαςιϊν και τθσ αςφάλεια τθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ: 

1. Ζχει το δικαίωμα, αλλά και τθν υποχρζωςθ, αν του το ηθτιςει θ ΕΠΠΕ ι θ Ανακζτουςα Αρχι, να απαγορεφει τθν 

προςπζλαςθ ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ ςε οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναι 

ςχετικό με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ανάπτυξθσ. 

2. Οφείλει να τθρεί Φάκελο Αςφάλειασ και Τγιεινισ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ. 

3. Πρζπει να διαςφαλίηει και φυλάςςει όλεσ τισ περιοχζσ εργοταξίων, αποκθκϊν, κλπ. Είναι υπεφκυνοσ για τθ 

λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων αςφάλειασ του προςωπικοφ του, και τρίτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν 

ατυχιματα ι/και απϊλειεσ, που μπορεί να επιςυμβοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

4. Με μζριμνα και δαπάνεσ του να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτισ παρακείμενεσ 

ιδιοκτθςίεσ, ςτα δίκτυα ΟΚΩ και ςτο οδικό δίκτυο και κα αςφαλίςει τον εαυτό του και τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ζναντι αςτικι ευκφνθσ. 

5. Ζχει ευκφνθ ζναντι τρίτων για ηθμίεσ που αποδεδειγμζνα προκλικθκαν από τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

κακόλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΠΤ. τθν περίπτωςθ αυτι, και εφόςον λάβει χϊρα οποιοςδιποτε δικαςτικόσ 

αγϊνασ εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςχετίηεται με τθν κατά τα ανωτζρω προκλθκείςα ηθμία από τθν 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εφόςον δικαςτικϊσ κρικεί υπαίτιοσ για τθν προκλθκείςα 

ηθμία, ειδοποιοφμενοσ εγκαίρωσ, να παρζμβει ςτθ δίκθ με δικι του επιμζλεια, δαπάνεσ και ζξοδα κακιςτάμενοσ 

δικονομικόσ εγγυθτισ και να καταβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οποιοδιποτε χρθματικό ποςό που τυχόν κα 

υποχρεωκεί αυτι δικαςτικϊσ να καταβάλει ςε οποιονδιποτε τρίτο, κακϊσ επίςθσ και τα δικαςτικά ζξοδα και 

δαπάνεσ, ςτα οποία κα ζχει. 

16. ΥΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ 

ε ότι αφορά τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
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1. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων και πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ υγιεινισ και αςφάλειασ, να 

εξαςφαλίηει και τθ ςυμμόρφωςθ με αυτοφσ των αντιπροςϊπων, υπαλλιλων και προςτθκζντων του, και να 

προςαρμόηεται ςε κάκε μεταβολι τουσ. 

2. Να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτον Ανεξάρτθτο φμβουλο τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν 

κατά τθ διάρκεια τθσ ΠΤ τα ζγγραφα των αρμόδιων αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

3. Να αποηθμιϊνει πλιρωσ τουσ εργαηομζνουσ ςτθν εγκατάςταςθ για όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ, 

όπωσ επίςθσ και να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ ι 

παράλειψθ του ιδίου ι των αντιπροςϊπων, προςτθκζντων ι υπαλλιλων του ςχετιηόμενθ με τθν ΠΤ ι 

παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

οποιαςδιποτε ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε ςε ςχζςθ με ςωματικζσ βλάβεσ. 

17. ΡΟΣΫΡΙΚΟ 

ε ότι αφορά το προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΠΤ, ορίηονται τα εξισ: α. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει 

ότι κα διακζτει επαρκζσ τεχνικό προςωπικό και ανκρϊπινουσ πόρουσ ϊςτε να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ ςχετικζσ 

με τθ χρθματοδότθςθ, τθ μελζτθ, τθν ανάπτυξθ, τθ ςυντιρθςθ και τθ λειτουργία υποχρεϊςεισ του από τθν ΠΤ, β. 

Ο Ανάδοχοσ είναι ςυνολικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και 

οποιεςδιποτε άλλεσ πλθρωμζσ προσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, αςφάλιςθσ υγείασ και ςφνταξθσ, 

υπθρεςίεσ ι άλλεσ αρχζσ, κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και προσ οποιουςδιποτε ςυνδζςμουσ, 

οργανιςμοφσ, επιμελθτιρια και επαγγελματικζσ ενϊςεισ, που αφοροφν το προςωπικό του, και εν γζνει τουσ 

υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και προςτθκζντεσ του. 

18. ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 

Οι υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΠΤ, κα διακζςει ςτθν ομάδασ Ζργου του Αναδόχου τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ που 

κα εργάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ.Οι χϊροι κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ του 

Κζντρου Ελζγχου και θ παραχϊρθςθ τουσ πρζπει να γίνει εντόσ (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΠΤ και κα 

είναι κατάλλθλοι για τθν τισ υποχρεϊςεισ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

2. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, το αργότερο μζχρι τθν υπογραφι τθσ ΠΤ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου (ΕΠΠΕ), ενϊ διακζτει το προςωπικό που απαιτείται για 

τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ. 

3. Δφναται να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με όςο ςτελεχιακό δυναμικό κρίνει 

κατά τθν βοφλθςι τθσ ότι ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων: α. Σθν αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο 

τθσ προόδου, β. Σθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ ςτον Ανάδοχο όλων των ςτοιχείων και τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν 

από πλευράσ τθσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ, γ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ 

μελλοντικισ αυτοδυναμίασ, τόςο για τθν υποςτιριξθ αλλά και για πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ, με τθ 

μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

4. Εξαςφαλίηει τθν απαραίτθτθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων Σμθμάτων τθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν 

κακυςτεριςεισ ι προβλιματα ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 

5. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, τον Ανεξάρτθτο φμβουλο που κα ζχει προκφψει από τθν Διαγωνιςτικι 

Διαδικαςία που κα ζχει ολοκλθρωκεί, ο οποίοσ κα ζχει τισ υποχρεϊςεισ που περιγράφονται παρακάτω(Άρκρο 7 

τθσ παροφςασ).   

6. Οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε 

ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ των υμβατικϊν 

του Τποχρεϊςεων, κατόπιν αιτιματοσ του Αναδόχου και αυτόσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ανωτζρω 

ςτοιχεία με τθν οριςτικι παραλαβι ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ΠΤ διατθρϊντασ και τθρϊντασ 

τουσ κανόνεσ εχεμφκειασ των εγγράφων. 

7. Οφείλει να δίδει τθ ςυνδρομι τθσ προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του Αναδόχου με τυχόν 

εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον 

υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 
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8. Τποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα υμβατικά Σεφχθ. 

9. Είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του υςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν ςφνδεςθ του 

φωτιςτικοφ ςτο μπράτςο, ι μζχρι τθν λυχνιολαβι του λαμπτιρα, κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

19.ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςε 

αυτιν, με τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

Πζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ: 

1. Σο υπάρχον υλικό (λαμπτιρεσ – φωτιςτικά ςϊματα) που κα αποξθλωκεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιθκεί το 

αντικείμενο τθσ παροφςθσ, κα ςυςκευάηεται και κα παραδίδεται ςτθν ΕΠΠΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά 

χρονικά διαςτιματα και ςφμφωνα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν. Αναλυτικά θ διαδικαςία περιγράφεται  ςτθ 

Μελζτθ Εφαρμογισ του Αναδόχου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποβάλει αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειϊν, λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο κα 

αναφζρονται αναλυτικά τα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ – Αυτοματοποίθςθ υςτθμάτων 

Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινόχρθςτων Χϊρων (Οδοφωτιςμόσ) ςτο Διμο Βόλβθσ και Μελζτθ Εφαρμογισ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα υμβατικά Σεφχθ. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 

υμβατικοφ Αντικειμζνου, προκφπτουν αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν, τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα 

υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ 

απορρίπτει.  

3. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ εγγυιςεισ που ορίηονται ανωτζρω. 

4. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του υμβατικοφ Αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανεξάρτθτο φμβουλο, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 

παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

5. Τποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο υμβατικό Αντικείμενο (τακτικζσ 

και ζκτακτεσ) εφόςον προςκαλείται, παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ 

αποφάςεων, κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6. Είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ ΕΕ, το 

Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

7. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ και όπου απαιτείται να κάνει χριςθ ιδιόκτθτου είτε μιςκωμζνου είτε παραχωρθμζνου 

καλακοφόρου οχιματοσ που κα πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ που ορίηονται κάκε φορά από τθ 

ςχετικι νομοκεςία. 

8. Εγγυάται για τθ διάκεςθ επαρκοφσ (κατ’ ελάχιςτον του αναφερόμενου ςτθν Προςφορά του) επιςτθμονικοφ και 

λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ και υπεργολάβων και ςυνεργατϊν του, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ 

εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΠΤ. Επιπρόςκετα, ο 

Ανάδοχοσ βεβαιϊνει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα κα τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και κα επιδεικνφουν 

πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτι προςϊπων. ε περίπτωςθ παρατιρθςθσ μθ 

ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του 

προςωπικοφ του Αναδόχου ι ςυνεργάτθ ι υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε 

αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ 

του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του αντικείμενο τθσ παροφςασ, δφναται 

να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι 

εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα και εγγράφωσ, πριναπό τθν 

αντικατάςταςθ. ε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να είναι αποδεκτόσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι.  

9. Εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το αντικείμενο τθσ παροφςασ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ τθσ ΠΤ. 
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10. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 

αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του υμβατικοφ Αντικειμζνου, εκτόσ εάν οφείλεται ςε δόλο ι  αμζλεια εκ μζρουσ τθσ, 

και δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι 

ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων και δε ςυνδζεται με αυτό με καμία εργαςιακι ςχζςθ. 

11. Σα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν Διακιρυξθ και τθ ΠΤ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν 

υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 

ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δε δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ 

απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν 

ολοκλιρωςθ του υμβατικοφ Αντικειμζνου. ε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι ςτο πρόςωπο ενόσ εκ των 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του από άλλο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ που ζχει καταςτεί αρχικόσ 

Ανάδοχοσ /ι από  άλλον Οικονομικό Φορζα, ι ςυντρζχουν λόγοι εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ  περιλαμβανομζνθσ 

τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ, ι λόγοι αφερεγγυότθτασ,  ιδίωσ ςτο πλαίςιο πτωχευτικϊν - 

προπτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, τότε ςτο βακμό που  το άλλο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /ι ο άλλοσ Οικονομικόσ Φορζασ 

πλθροί τα ποιοτικά κριτιρια που κακορίςτθκαν αρχικά από τθν Ανακζτουςα αρχι και υπό τον όρο ότι θ κατά τα 

ανωτζρω διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ΠΤ, τότε   γίνεται υποκατάςταςθ του 

αρχικοφ Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ του άρκρου 337 Ν. 4412/2016 περί τροποποίθςθσ 

τθσ ΠΤ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

12. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, μπορεί να ςυςτιςει  Κοινοπραξία  πριν τθν υπογραφι τθσ ΠΤ και 

ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ Κοινοπραξία ωσ νομικι μορφι κα ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ; 

13. Πριν τθν υπογραφι τθσ ΠΤ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία φμβαςθ 

Αςφαλιςτικισ Κάλυψθσ όλων των υπθρεςιϊν και ζργων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ΠΤ, ζνα πρωτότυπο 

ζγγραφο τθσ οποίασ, μαηί με όλα τα ςυνοδευτικά αυτισ Παραρτιματα, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν 

Ανακζτουςα αρχι. Θ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ κα καλφπτει: α. κάκε κίνδυνο που τυχόν προκλθκεί ςτθν 

Ανακζτουςα αρχι, όπωσ ενδεικτικά κάνατοσ /ι κάκωςθ μζλουσ του προςωπικοφ τθσ, άλλα εργατικά 

ατυχιματα, πρόκλθςθ υλικισ ηθμίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ κλπ, β. κάκε αποηθμίωςθ για τθν αποκατάςταςθ 

ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ. ε περίπτωςθ οποιαδιποτε τροποποίθςθσ ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει αντίγραφο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

14. Ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ΠΤ, ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ ΠΤ. 

15. Εγγυάται ότι μετά τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι θ προςφερόμενθ από 

αυτόν κατά τθν διαδικαςία ανάδειξθσ του ςαν Ανάδοχο. 

16. Τποχρεοφται να ξεκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ (45)  θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΠΤ με τα 

παραρτιματα τθσ, χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο κα πρζπει να ζχει υλοποιθκεί θ Μελζτθ Εφαρμογισ και να 

ζχουν ενςωματωκεί τα Κανονιςτικά Ζγγραφα, και θ Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου  

(Πρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ) από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο.  

17. Τποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυγχανόμενθσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ αυτι κα εξειδικεφεται ωσ διαδικαςία ςτο Εγχειρίδιο Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ 

(Πρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ). 

18. Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και αποκλειςτικισ υπαιτιότθτασ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτου προςϊπου, ξζνου προσ τον Ανάδοχο. Τποχρεοφται όμωσ να γνωςτοποιιςει, 

χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτο Διμο, τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία ι τθν αποκλειςτικι υπαιτιότθτα 

και να προςκομίςει ςτο Διμο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Επιςθμαίνεται ότι, από τθν εκτζλεςθ του υμβατικοφ Αντικειμζνου, καμία ζννομθ ςχζςθ δε δθμιουργείται μεταξφ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του προςωπικοφ του Αναδόχου που αςχολείται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. Οι 

υποχρεϊςεισ αναφζρονται ςυμπλθρωματικά με αυτζσ που αναφζρονται ρθτά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ. 

20.ΚΟΙΝΕΣ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ – ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Οι κοινζσ υποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου, ορίηονται ωσ εξισ: α. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ των 

ςυμβαλλομζνων ςε κάκε ζγγραφο ορίηεται ςε 10 εργάςιμεσ μζρεσ από τθν αποδεδειγμζνθ παραλαβι του, εκτόσ αν 
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άλλωσ ορίηεται ςτθ ΠΤ. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρζλκει άπρακτθ θ εν λόγω προκεςμία, το περιεχόμενο του 

εγγράφου κεωρείται αποδεκτό, β. τα πλαίςια εκτζλεςθσ του υμβατικοφ Αντικειμζνου και ςχετικά με τθ γλϊςςα 

που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του, ιςχφουν τα εξισ: Θ γλϊςςα ςυνεργαςίασ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ Αναδόχου και του Ανεξάρτθτου υμβοφλου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό και προφορικό 

λόγο. Για τθν τυπικι αλλθλογραφία (ςυνοδευτικά, παραςτατικά,νομικά ζγγραφα, κλπ), κα χρθςιμοποιείται θ 

Ελλθνικι γλϊςςα. Θ εκπαίδευςθ κα παραςχεκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε περίπτωςθ που ςυμφωνθκεί κάποιεσ 

ενότθτεσ να δοκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ να παραδϊςει περίλθψθ εγχειριδίων 

ςτθν Ελλθνικι. Για τα Παραδοτζα που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ του υμβατικοφ Αντικειμζνου, κα 

χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα. ε περίπτωςθ που κάποια Παραδοτζα, από τθ μεκοδολογία ι από εργαλεία 

που πικανά χρθςιμοποιθκοφν, παράγονται ςε Αγγλικι γλϊςςα, κα μεταφραςτοφν, εφόςον απαιτθκεί, ςτθν 

Ελλθνικι με ευκφνθ και δαπάνθ του, γ. Για τθν κακθμερινι ανταλλαγι μθνυμάτων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 

είναι δυνατόν να χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και ςτο βακμό που κάτι τζτοιο κα είναι 

αποδεκτό και από τα δφο μζρθ και δθλϊνεται ςτθ ΠΤ που ςυνάπτεται, μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου. 

21.ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΣΕ ΕΚΡΤΫΤΟ - ΚΥΫΣΕΙΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

Θ κιρυξθ του Οικονομικοφ Φορζα ςαν ζκπτωτου και οι κυρϊςεισ ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ, ζχουν ωσ εξισ:  

1. Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του 

ν. 4412/2016) από τθν ΠΤ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 

ΠΤ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία ι/και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ 

εκτζλεςθσ τθσ ΠΤ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων που μπορεί να χορθγθκοφν.  

2. τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των 30 θμερϊν. Αν  κατά τθν  προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ  κάνει ο 

ανάδοχοσ γραπτό αιτιολογθμζνθ αίτθμα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ γιαςυμμόρφωςι, τότε θ προκεςμία 

μπορεί να παρατακεί άλλεσ 30 θμζρεσ. Εάν παρζλκουν οι άνω προκεςμίεσ χωρίσ να ςυμμορφωκεί με 

αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

3. τον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ΠΤ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων,  

θ  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ τθσ ΠΤ. 

4. ε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του Αναδόχου χωρίσ αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του, ο τελευταίοσ δφναται 

να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 105- 106 του Ειςαγ. 

Νόμου Α.Κ. 

5. τθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ υπολείπεται, με υπευκυνότθτα του Αναδόχου, μζχρι 

5% τθσ προςδιοριςμζνθσ ςτθν προςφορά του, το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ  κα κεωρείται ποινικι ριτρα 

και κα κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια (τριμινου) του Αναδόχου χωρίσ άλλεσ ςυνζπειεσ. Για κάκε απόκλιςθ 

πζραν του ορίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και μεγαλφτερθ από το 5%, το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ κάκε 

φορά ποινικισ ριτρασ, κα προςαυξάνεται επιπλζον κατά 20% για κάκε επιπλζον μονάδα απόκλιςθσ.  ; 

6. Οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ επιπρόςκετεσ αςτοχίεσ ςτθ διάρκεια τθσ ΠΤ (πζραν τθσ επιτευχκείςασ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπου ιςχφουν οι προβλζψεισ τθσ παρ. 5 ανωτζρω και ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ καλι 

λειτουργίασ του υςτιματοσ, κα προςδιοριςτοφν αναλυτικά ςτο Εγχειρίδιο τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - 

Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν, για τθν Περίοδο τθσ Παρακολοφκθςθσ που κα καταρτίςει ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ 

κα εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι, και το περιεχόμενο του οποίου κα τεκεί ςε γνϊςθ του Αναδόχου και κα 

εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν παροφςα.το τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ, κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και 

εάν προκφπτει χρεωςτικό ποςό προσ τον Ανάδοχο κα καταβάλλεται εντόσ ενόσ διμινου από τθ λιξθ του κάκε 

οικονομικοφ ζτουσ. τθν περίπτωςθ που προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο κα καλείται ο Ανάδοχοσ να το 

καταβάλει άμεςα (εντόσ μθνόσ από τθν εκκακάριςθ) και ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτισ, με 

ιςόποςθ κατάπτωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία 

για το ςφνολο του ποςοφ ςτουσ αμζςωσ επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του 

Αναδόχου, κα αφαιροφνται ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ 
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τθ χρονικι ςτιγμι.Δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

22.ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΫΝ 

ε ότι αφορά το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ΠΤ που κα 

υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, αναφζρονται τα εξισ: 

1. Όλα τα ςυςτιματα τθσ αναβάκμιςθσ, εξαρτιματα, λαμπτιρεσ, φωτιςτικά, λογιςμικό (software - hardware), κλπ, 

παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία του Αναδόχου μζχρι το τζλοσ τθσ ΠΤ, οπότε παρζχονται ςτο Διμο άνευ 

ανταλλάγματοσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ (6) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΠΤ κα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι: α. τα καταγραφικά 

δεδομζνα του υςτιματοσ (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που κα ζχει ςτθ 

διάκεςθ του, επικαιροποιθμζνα κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ, β.το αρχείο των Φωτομετρικϊν Μελετϊν - 

Μετριςεων, γ. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου για τουσ αυτοματιςμοφσ και παράδοςθ του λογιςμικοφ 

με ανοιχτό κϊδικα, ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει και απότρίτουσ εκτόσ του Αναδόχου, δ. Ζκκεςθ για τθν 

ςυνολικι κατάςταςθ του υςτιματοσ, από τθν οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα πλιρουσκαι αποδοτικισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ για ζνα ζτοσ. Επίςθσ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτο τζλοσ των προαναφερόμενων 

ωρϊν λειτουργίασ των φωτιςτικϊν ςωμάτων (≥50.000), δε κα πρζπει να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ 

ονομαςτικισ φωτεινισ ροισ, βάςει του προτφπου LM80 (L70 reported). Θ Εγγυθτικι καλισ Λειτουργίασ κα 

παραμείνει ςτθν κατοχι του Διμου για 12 επιπλζον μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ φμβαςθσ. Αρμόδια για τθν 

υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ κα είναι θ ΕΠΠΕ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

3. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ΠΤ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου,ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25. 

4. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των ανωτζρω που αναπτφςςεται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του 

υμβατικοφ Αντικειμζνου, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Από τθν 

θμερομθνία αυτι μεταβιβάηεται άνευ άλλθσ διατφπωςθσ ι δαπάνθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5. ε περίπτωςθ που τρίτοσ προβάλει δικαίωμα επί του ςχετικοφ λογιςμικοφ πριν τθν οριςτικι παραλαβι του, θ 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον Ανάδοχο και να γνωςτοποιιςει ςτον τρίτο τθν 

κυριότθτα του Αναδόχου. 

6. Ο Ανάδοχοσ, ςτο πζρασ τθσ ΠΤ, υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα περιγραφόμενα 

ςτθ ΠΤ, προϊόντα ελεφκερα από κάκε βάροσ ι/και περαιτζρω δικαίωμα τρίτου και να καλφψει με δικζσ του 

δαπάνεσ τθν απαλλαγι από οποιουςδιποτε περιοριςμοφσ εμποδίηουν ι κα εμπόδιηαν ςτο μζλλον τθν 

εκμετάλλευςθ των προϊόντων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ χριςθσ και χωρίσ 

περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςι τθσ. υνδρομζσ και ςχετικά ζξοδα που μπορεί να δικαιολογθκοφν κατά τθν 

εκτζλεςθ του Αντικειμζνου, κα πρζπει να προβλζπονται ρθτά από τθν Προςφορά του Αναδόχου, να 

κοςτολογοφνται ςτθν Οικονομικι Προςφορά του και να εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ 

(μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) που προςφζρει. 

23.ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΡΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  τθσ 

παροφςασ ΠΤ να υποβάλει προςφυγι (άρκρο 205, ν. 4412/16), για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ 

τθσ απόφαςθσ.  

2. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι  με άλλθ διοικθτικι προςφυγι, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο  205 Ν.4412/16. 

3. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ΠΤ κα ιςχφει θ προβλεπόμενθ από το ωσ άνω άρκρο. 3 παρ. 13  διαιτθτικι 

επίλυςθ όλων τωνδιαφορϊν/διαφωνιϊν που τυχόν ανακφπτουν μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Εφόςον ο Ανάδοχοσ διαφωνεί με τθν εκδοκείςα διαιτθτικι απόφαςθ δικαιοφται να προςφφγει ςτα αρμόδια 

διοικθτικά δικαςτιρια και να ηθτιςει τθν ακφρωςι τθσ. 
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24.ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ 

1. Ο Ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για αδυναμία εκπλιρωςθσ /ι για πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων του, αν θ αδυναμία αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ ωσ γεγονόσ απρόβλεπτο και 

αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ. 

2. Ανωτζρα βία ςθμαίνει οποιοδιποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι εκτόσ του ελζγχου του Αναδόχου 

που τθν επικαλείται, το οποίο ιταν αδφνατο να προβλεφκεί, ζςτω και αν καταβλικθκε μζγιςτθ επιμζλεια και 

ςφνεςθ και το οποίο κακιςτά αδφνατθ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, χωρίσ δικι του 

υπαιτιότθτα. 

3. Ο Ανάδοχοσ που πλιττεται από τα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, υποχρεοφται ςτο διάςτθμα που αυτά 

ςυμβαίνουν μζχρι και τθν αναφορά τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

για να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ των γεγονότων ανωτζρασ βίασ. Θ απόδειξθ περιςτατικϊν που ςυνιςτοφν 

ανωτζρα βία βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται, μζςα ςε (20)  θμζρεσ μζρεσ από τθ 

χρονικι ςτιγμι που ζλαβαν χϊρα τα εν λόγω περιςτατικά, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

4. Εντόσ του ςυγκεκριμζνου διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να καταβάλει όλεσ τισ δυνατζσ προςπάκειεσ ϊςτε να 

ξεπεράςει μερικϊσ ι ολικϊσ τθν αδυναμία που προκαλείται. ε περίπτωςθ που τα περιςτατικά δεν αναφερκοφν 

μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία και δεν προςκομιςκοφν τα αποδεικτικά ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ ςτερείται του 

δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κάκε δικαίωμα για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ των γεγονότων και τθν ζγερςθ 

απαίτθςθσ προσ τον Ανάδοχο για τθν παροχι πρόςκετων διευκρινίςεων ι ακόμα και τθ λιψθ πρόςκετων 

μζτρων αποκατάςταςθσ εφόςον κάτι τζτοιο μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ των πλαιςίων του αντικειμζνου 

τθσ παροφςασ και των δυνατοτιτων του Αναδόχου. Πάντωσ, ο Ανάδοχοσ δεν κα υπζχει καμία υποχρζωςθ να 

ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ όταν παρόμοια ςυνζχιςθ κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του 

προςωπικοφ του. 

6. Ωσ περιςτατικά ανωτζρασ βίασ νοοφνται τα ακόλουκα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφζρονται ενδεικτικά 

και όχι περιοριςτικά: ο ςειςµόσ, θ πυρκαγιά, θ ζκρθξθ, ο πόλεµοσ, θ κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, κρατικζσ 

πράξεισ ι παραλείψεισ, που εμποδίηουν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ ΠΤ, επιςτράτευςθ, επίταξθ ι 

εμπάργκο,  κακϊσ και κάκε απρόβλεπτο, παρόµοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε βακμοφ 

υπαιτιότθτασ των μερϊν. Εφόςον ςυντρζχει λόγοσ ανωτζρασ βίασ, τότε ο χρόνοσ εκτζλεςθσ  τθσ ΠΤ κα 

παρατείνεται για χρονικι περίοδο ίςθ με τθ διάρκεια του γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ. 

7. Εάν, ωσ ςυνζπεια τθσ ανωτζρασ βίασ προκλθκεί  απϊλεια ι ηθμία ςτον Ανάδοχο και αποδειχκεί, τότε τοφτοσ κα 

δικαιοφται να πλθρωκεί για τθν αξία τθσ εργαςίασ που ζγινε, ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο του ζργου και κάκε τζτοιο 

ποςό κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό πλθρωμισ. Επίςθσ, γιαβλάβεσ που 

προζρχονται από λόγουσ ανωτζρασ βίασ και κωλφουν τθν εκτζλεςθ  τθσ ΠΤ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, 

αυτόσ  δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι που κα είναι ανάλογθ με τθν προκλθκείςα  

ηθμία, το ποςόν τθσ οποίασ κα κακορίηεται από τθν οικονομικι του προςφορά  με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και 

τθσ εκτάςεωσ των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.  

25.ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΩΟΥ- ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΡΥ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΛΕΥΑ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

1. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει ι να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο Διμοσ 

κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου που αντιςτοιχεί ςτθν τριμθνιαία αμοιβι του πζρα των 90 θμερϊν, 

και εφόςον υπάρχει θ πιςτοποίθςθ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, όπωσ αυτι κα προκφπτει με βάςθ το 

Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν και εντόσ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ΠΤ, εάν ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ. Περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Διμου αποτελεί και θ περίπτωςθ που για 

οποιοδιποτε λόγο δεν καταβάλλεται θ πλθρωμι του Αναδόχου το αργότερο εντόσ του 3μθνου, οπότε ο 

Ανάδοχοσ δικαιοφται να καταγγείλει τθ ΠΤ, ςφμφωνα και με τουσ όρουσ του άρκρου 27 τθσ παροφςθσκαι να 

διεκδικιςει το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 

ΠΤ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 



25 

 

1. Θ ΠΤ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 

απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ΠΤ.  

2. Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ΠΤ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ, και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ΠΤ. 

3. Θ ΠΤ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 

υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ (άρκρο 258 ΛΕΕ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ απόφαςθ εξεδόκθ μεταγενζςτερα τθσ ςφναψθσ τθσ ΠΤ. 

4. Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια 

λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των 

περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

5. Σα αποτελζςματα τθσ κατά τα ανωτζρω καταγγελίασ επζρχονται από τθ νόμιμθ  κοινοποίθςι τθσ  από τθν 

Ανακζτουςα αρχι ςτον Ανάδοχο. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

1. Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρζωςισ 

του που πθγάηει από τθ φμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθ διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και 

εγκαταςτάςεων. 

2. Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, εργαςία ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) 

ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του, κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα 

(μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

3. Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ και βρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του 

κα πράξουν το ίδιο. 

Σο αργότερο 30 θμζρεσ μετά τθν καταγγελία τθσ ΠΤ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία  του παραςχεκζντοσ 

μζρουσ του υμβατικοφ Αντικειμζνου,κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία 

καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ ΠΤ 

προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ εκκακάριςθσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει να εξοφλιςει τα παραδοκζντα υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, 

που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει  ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου. 

26. ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΩΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον Ανάδοχο μετά τθν υπογραφι 

τθσ ΠΤ. Θ παράδοςθ κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει για τον ςκοπό αυτό Πρωτόκολλο 

Παράδοςθσ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

2. ε περίπτωςθ λιξθσ ι καταγγελίασ τθσ ΠΤ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ 

Εγκατάςταςθσ, κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ ΠΤ ι τον χρόνο που επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ, ςε 

οριηόμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβισ Χριςθσ, που κα 

υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κατά τα οριηόμενα κατωτζρω. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν κατάςταςθ 

που κα βρίςκεται αυτι κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ παροφςασ ΠΤ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

εγκατάςταςθ είναι ςε λειτουργικι ετοιμότθτα. Προσ τον ςκοπό αυτό, (6) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΠΤ τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, κα ςυντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο καταγραφισ τθσ κατάςταςθσ τθσ 

Εγκατάςταςθσ και του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ, που τθν κακιςτά λειτουργικι. Αν θ ανωτζρω διαδικαςία δεν 

διενεργθκεί εντόσ αυτισ τθσ προκεςμίασ, κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια μετά τθν πάροδο (6) 

μθνϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ όχλθςθ του Αναδόχου από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Κατά τθν παράδοςθ, ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει όλα τα ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ Θ/Μ εξοπλιςμοφ κακϊσ και 

οιαδιποτε άλλα ζγγραφα και ςτοιχεία, τεχνικά ι μθ, τα οποία ςχετίηονται με τθ λειτουργία ι επθρεάηουν τθ 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τα οποία πρζπει να ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικι κατάςταςθ τθσ, ςφμφωνα 

και με τουσ όρουσ τθσ παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων. 
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4. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά και καταλαμβάνει χωρίσ οποιαδιποτε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο κάκε 

προςάρτθμα, καταςκευι, εγκατάςταςθ και ςτοιχείο εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε ςτοιχείου 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ ι περιφερειακϊν και όλα τα λοιπά δικαιϊματα και ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

του Αναδόχου τα οποία απζκτθςε ι χρθςιμοποίθςε ςε ςχζςθ με τθ μελζτθ, καταςκευι, ολοκλιρωςθ, κζςθ ςε 

λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςκεί πλιρωσ με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ απρόςκοπτθ μεταβίβαςθ 

τθσ λειτουργίασ αυτισ. 

27.ΑΜΟΙΒΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ - ΟΟΙ ΡΛΘΫΜΘΣ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ετιςια ποςά που αναφζρονται ςτθν Οικονομικι Προςφορά 

του και υπό τθν προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενεσ μειϊςεισ κόςτουσ λειτουργίασ, παράλλθλα με 

τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ, που εγγυάται ο Ανάδοχοσ. Αναλυτικότερα: 

1. Βάςθ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Αναδόχου αποτελεί θ δεςμευτικι του πρόταςθ για τθ 

ςυνολικι εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ (περιλαμβάνεται το ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν, 

υλικϊν και εργαςιϊν εγκατάςταςθσ) και κα περιλαμβάνεται ςτθν Οικονομικι του Προςφορά. 

2. Προχπόκεςθ κάκε πλθρωμισ για τον Ανάδοχο είναι ότι επιτυγχάνεται για κάκε τρίμθνο το ποςοςτό μείωςθσ 

τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που αυτόσ εγγυάται.Αναλυτικότερα και για τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ κα 

πρζπει να ελζγχεται ανά τρίμθνο, για το οποίο και εκδίδεται πιςτοποιθτικό για τισ πλθρωμζσ του Αναδόχου.  Θ 

Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ κα πρζπει να αναχκεί ςε «Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ ανά Σρίμθνο». Αυτι θ 

αναγωγι κα γίνεται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κάκε τρίμθνο χωριςτά, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Πίνακα 

που ακολουκεί. 

 

3. Ειδικά, προβλζπεται για τθν περίοδο εκτζλεςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ (από τθν ζναρξθ τοποκζτθςθσ 

Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει 

τριμθνιαίουσ λογαριαςμοφσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, με τθν ίδια διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ ανωτζρω 

παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου, για τουσ Λαμπτιρεσ / Προβολείσ / Φωτιςτικά LED, που ζχει τοποκετιςει 

μζχρι εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι.  

4. Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό λογαριαςμό εντόσ 15 

θμερϊν από τθν υποβολι του (με βάςθ το Πλάνο Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ 

που κα περιλαμβάνεται ςτο εγκεκριμζνο, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου  που κα 

ζχειεκπονιςει και κα ζχει εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι) και εκδίδει πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ 

εξοικονόμθςθσ. ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ του Αναδόχου, κα πρζπει να 

υπάρχει πλιρθσ αιτιολόγθςθ, βάςει των πραγματικϊν μετριςεων ενζργειασ. Σο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ διαβιβάηεται από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΠΠΕ) για 
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ζλεγχο – αποδοχι,  θ οποία το κοινοποιεί  ςτον Ανάδοχο.  Βάςει του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το τιμολόγιο τθσ αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ.  

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι, υπό τισ προχποκζςεισ των παρ. 2 & 3 του παρόντοσ άρκρου, υποχρεοφται να καταβάλει 

ςτον Ανάδοχο τθν τριμθνιαία του αμοιβι εντόσ (60) θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, από το ειδικό 

λογαριαςμό (escrow account) που ζχει δθμιουργθκεί για αυτό το ςκοπό (παρ. 6 και 7 του παρόντοσ άρκρου) 

και να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο το Πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθσ Σριμθνιαίασ Πλθρωμισ», 

ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ)  για τθν αντίςτοιχθ αποδζςμευςθ  του ποςοφ από τον escrow account. ε 

περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν επαρκεί το ποςό που διατίκεται ςτον escrow account για κάλυψθ τθσ 

ςυνολικι αμοιβισ τριμινου, τότε ο Μεςεγγυοφχοσ αποδεςμεφει το διακζςιμο υπόλοιπο του escrow account 

και γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το ακριβζσ ποςό που αποδζςμευςε, και το χρθματικό ποςό  που 

υπολείπεται για τθν πλιρθ κάλυψθ του ποςοφ τριμθνίασ αμοιβισ (βάςθ του πιςτοποιθτικοφ). Ο Διμοσ 

υποχρεοφται να το ςυμπλθρϊνει δια του τακτικοφ του προχπολογιςμοφ και μζςα ςε διάςτθμα (3) μθνϊν το 

υπόλοιπό πλθρωμισ που δεν καλφφκθκε από τον escrow account. Εφόςον ο Διμοσ δεν καταβάλει τθν  εν λόγω 

πλθρωμι του Αναδόχου εντόσ (3) μθνϊν, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αςκιςει,  διαηευτικά/ι ςωρευτικά 

κατά τθν κρίςθ του, τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 25τθσ παροφςθσ, ιτοι : α. να  αναςτείλει τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο Διμοσ κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου πζρα των (90) θμερϊν και 

β. να καταγγείλει τθ ΠΤ για τον λόγο ότι ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και να 

διεκδικιςει το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του ζωσ τθν θμερομθνία καταγγελίασ με βάςθ τθν ΠΤ.  

6. τθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ, τότε το προκφπτον 

οικονομικό όφελοσ κα διαμοιράηεται ςε Ανάδοχο και Ανακζτουςα Αρχι. Ο διαμοιραςμόσ του οφζλουσ κα 

γίνεται αναλογικά, με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου  και κα καλφπτεται από τθν προβλεπόμενθ ριτρα 

ανακεϊρθςθσ, ςε ότι αφορά τθν πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. Σο Οικονομικό Όφελοσ κα προςδιορίηεται 

κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  του πιςτοποιθτικοφ 

«Βεβαίωςθ Σριμθνιαίασ Αμοιβισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».  

7. Ο Διμοσ ζχει  λάβει  απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου,  περί  εκχϊρθςθσ μζρουσ των τελϊν φωτιςμοφ, 

όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 43 του Ν. 4257/2014, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, το φψοσ των οποίων ζχει προςδιοριςτεί επακριβϊσ ςτθν ςχετικι απόφαςθ Πολυετοφσ Δζςμευςθσ 

(ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, πολυετϊν - ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του Διμου για τθν διάρκεια τθσ 

περιόδου ιςχφοσ τθσ ΠΤ).  

8. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα δθμιουργθκεί λογαριαςμόσ escrow (καταπιςτευτικόσ) ςε αναγνωριςμζνο 

πιςτωτικό ίδρυμα και ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία  που κα λειτουργεί ωσ Μεςεγγυοφχοσ για τθν 

αποδζςμευςθ των τριμθνιαίων αμοιβϊν του Αναδόχου, με βάςθ τθ ΠΤ. το λογαριαςμό αυτό κα κατατίκεται 

από τθ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικόπάροχο ρεφματοσ, - μετά από υπογραφι ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ 

ενεχυρίαςθσ απαιτιςεων, ςφμφωνα με το Παράρτθμα 2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ,  τα ετιςια ανταποδοτικά 

τζλθ θλεκτροφωτιςμοφ ςφμφωνα με τθν ετιςια κατανομι αμοιβισ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου  και  μζχρι το 

φψοσ τθσ απόφαςθσ (ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, πολυετϊν - ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του Διμου 

για τθν διάρκεια τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ ΠΤ),βάςει των παρ. 2 & 3 του παρόντοσ άρκρου. Ο Διμοσ 

υποχρεοφται εντόσ του οριηόμενου διαςτιματοσ των (15) θμερϊν να υπογράψει τθ φμβαςθΕνεχυρίαςθσ 

Απαιτιςεων που επιςυνάπτεται ωσ Παράρτθμα τθσ παροφςασ και να τθν επιδϊςει νομίμωσ ςτθν Αρμόδια 

υπθρεςία τθσ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ που ανικει θ Ανακζτουςα Αρχι εκείνθ 

τθν χρονικι ςτιγμι. Επίςθσ ο Διμοσ υποχρεοφται εντόσ 30 θμζρων, να υπογράψει τθν φμβαςθ  Μεςεγγφθςθσ 

που επιςυνάπτεται ωσ Παράρτθμα τθσ παροφςασ  με τον Ανάδοχο και  με το πιςτωτικό ίδρυμα που κα 

υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Σα Παραρτιματα αυτά αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Σζλοσ 

ρθτά ςυμφωνείται ότι θ ζναρξθ του διαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ ξεκινά από τθν 

επομζνθ  τθσ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ Μεςεγγφθςθσ. Οι περιοδικζσ  τριμθνιαίεσ πλθρωμζσ του Αναδόχου κα 

πραγματοποιοφνται, από τον λογαριαςμό escrow account που κα τθρείται για το ςυγκεκριμζνο ζργο και ςτον 

οποίο κα κατατίκεται μζροσ των τελϊν φωτιςμοφ του Διμου μζχρι το φψοσ τθσ ετιςια αμοιβισ του Αναδόχου, 

όπωσ αναγράφεται  ςτισ υμβάςεισ του Παραρτιματοσ (Μεςεγγφθςθσ – Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων)τθσ 

Διακιρυξθσ . 

9. το τζλοσ κάκε Οικονομικοφ Ζτουσ, κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και εάν προκφπτει χρεωςτικό ποςό προσ τον 

Ανάδοχο κα καταβάλλεται εντόσ 60 θμερϊν από τθ λιξθ του κάκε οικονομικοφ ζτουσ. τθν περίπτωςθ που 
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προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο κα καλείται ο Ανάδοχοσ να το καταβάλει άμεςα (εντόσ 60 θμερϊν από τθν 

εκκακάριςθ), ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία για το ςφνολο του ποςοφ ςτουσ 

αμζςωσ επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται 

ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι.                                    

10. Ωσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, κεωροφνται οι χρόνοι που 

αναφζρονται ςτθν ΠΤ. 

11. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του 

νόμου 4412/2016. Θ πλθρωμι κα γίνεται  μετά τθν αφαίρεςθ όλων των νόμιμων κρατιςεων. Ο Ανάδοχοσ 

επιβαρφνεται με  κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων 

οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. ε ότι αφορά τθν  απελευκζρωςθ του ποςοφ αμοιβισ 

του Αναδόχου από το escrowaccount, αρκεί θ  επίδειξθ του Πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Σριμθνιαίασ Πλθρωμισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ» ςτον Μεςεγγυοφχο. 

12. Σoν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: α) Κράτθςθ 0,06% θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 

Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 

εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, γ) Κράτθςθ 0,06% θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016). Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

28.ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΡΥ 

1. Θ ΠΤ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 

132 (ν.4412/2016), φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Θ πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν του υςτιματοσ, 

όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

3. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ και τθσ φωτομετρικισ μελζτθσ προκφπτει ότι υπάρχει ςυμφερότερθ λφςθ, 

τότε ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τεχνικι και οικονομικι πρόταςθ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

με βάςθ τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016 και φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμοδίου Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4. Σροποποιιςεισ ςτθν ΠΤ μποροφν να αποτελζςουν και τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 3 του παρόντοσ. 

5. Θ ΠΤ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ 

πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν του υςτιματοσ, 

όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν παροφςα. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ και τθσ φωτομετρικισ μελζτθσ 

προκφπτει ότι υπάρχει ςυμφερότερθ λφςθ, τότε ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τεχνικι και οικονομικι πρόταςθ προσ 

διαπραγμάτευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με βάςθ τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του 

ν.4412/2016 και φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

29.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ 

ε ότι αφορά το κακεςτϊσ δικαιοδοςίασ, το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθν διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν, 

αναφζρονται τα εξισ με ςειρά προτεραιότθτασ: α. Για κάκε διαφωνία ι διαφορά ςχετικι με το περιεχόμενο τθσ 

ΠΤ, ο Διμοσ και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για εξϊδικθ λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ 
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κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν, β. Κατά κάκε πράξθσ, απόφαςθσ ι παράλειψθσ 

οργάνων του Διμου που βλάπτει ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου, αυτόσ υποβάλλει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ 

Ανακζτουςασ αρχισ εκπροςωποφμενθσ νομίμωσ εν προκειμζνω από το Δ εντόσ (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

που ζλαβε χϊρα το γενεςιουργό γεγονόσ ι τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ βλαπτικισ πράξθσ, γ. Εάν θ διαφωνία 

εξακολουκεί, κα επιλφεται με προςφυγι ςτθ διαιτθςία και ςυμφωνείται ριτρα διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ 

διαφωνιϊν μεταξφ Αναδόχου και Διμου. Θ διαιτθτικι  επίλυςθ αυτϊν των διαφορϊν διεξάγεται από  τριμελι 

Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων, θ οποία ορίηεται  εξισ:  ζνα (1) μζλοσ αυτισ ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ζνα 

(1) μζλοσ ορίηεται από τον Ανάδοχο και ζνα (1) μζλοσ είναι ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ 

διαιτθτικισ αρχισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του 

Διμου. Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ. δ) Εάν θ ριτρα διαιτθςίασ 

είναι ανζφικτθ ι ανεφάρμοςτθ οι ζννομεσ ςχζςεισ και διαφορζσ που κα προκφπτουν από τθν κατάρτιςθ, εκτζλεςθ 

και ερμθνεία τθσ ΠΤ μεταξφ του Διμου και του Αναδόχου, κακϊσ και από κάκε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ οργάνου 

του Διμου ι άλλου ςυμβαλλόμενου με τον Διμο και πάντοτε ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνθ φμβαςθ, κα διζπονται 

από το ελλθνικό ουςιαςτικό, αλλά και δικονομικό δίκαιο, αποκλειςτικά δε αρμόδια για τθν επίλυςθ κάκε 

προκφπτουςασ διαφοράσ των ςυμβαλλομζνων κα είναι τα κακ' φλθ αρμόδια δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

30. ΓΝΫΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

Οι γνωςτοποιιςεισ – κοινοποιιςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ΠΤ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. ε όποιο ςθμείο τθσ ΠΤ υπάρχει διάταξθ για τθ γνωςτοποίθςθ ι κοινοποίθςθ οποιουδιποτε γεγονότοσ ι 

διλωςθσ οποιουδιποτε προςϊπου, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςτθν ΠΤ, θ ειδοποίθςθ κα γίνεται εγγράφωσ. 

2. Κάκε ειδοποίθςθ είναι ζγκυρθ όταν γίνεται εγγράφωσ και περιζχει αίτθμα βεβαίωςθσ παραλαβισ. 

3. Ειδοποίθςθ με τθλεγράφθμα ι τθλεομοιοτυπία ι e-mail κα είναι ζγκυρθ και κεωρείται ότι ζγινε τθν θμζρα τθσ 

αποςτολισ του. Κάκε γνωςτοποίθςθ, κοινοποίθςθ ι επίδοςθ κάκε εγγράφου κα πραγματοποιείται εγκφρωσ ωσ 

προσ κάκε ςυμβαλλόμενο ςτισ εξισ διευκφνςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια: Προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

προσ τον Ανεξάρτθτο φμβουλο, και προσ τον Ανάδοχο. 

4. Οι ςυμβαλλόμενοι οφείλουν να ειδοποιοφν ο ζνασ τον άλλο για κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ, κάκε δε τζτοια 

ειδοποίθςθ κα αποκτά ιςχφ (15) θμζρεσ μετά τθν ειδοποίθςθ. 

31.ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ - ΕΩΕΜΥΘΕΙΑ 

Σο κακεςτϊσ εμπιςτευτικότθτασ – εχεμφκειασ, ορίηεται ωσ εξισ: 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει εμπιςτευτικοφσ τουσ όρουσ τθσ ΠΤ, και 

εφόςον γνωςτοποιοφνται ςε αυτιν ςαν εμπιςτευτικοί. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αποκαλφψει τουσ 

χαρακτθριηόμενουσ ωσ εμπιςτευτικοφσ όρουσ τθσ ΠΤ χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δφνανται να αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ εργαηομζνουσ, ςε 

εργολάβουσ και τράπεηεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και ςτο λοιπό προςωπικό που απαςχολοφν. 

3. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν μποροφν επίςθσ να αποκαλυφκοφν ςε κάκε άλλο πρόςωπο, εκτόσ εάν απαιτείται από 

το νόμο ι για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ τθσ φμβαςθσ. 

4. Θ εμπιςτευτικότθτα των ωσ άνω ςτοιχείων ι εγγράφων αίρεται ςε δικαςτικζσ διαφορζσ, κατόπιν ρθτισ 

ςυμφωνίασ των ςυμβαλλομζνων ι ςε περίπτωςθ που καταςτοφν ευρζωσ γνωςτά, χωρίσ να ζχει μεςολαβιςει 

παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ εχεμφκειασ που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο. 

32. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι γενικισ εφαρμογισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Θ κακυςτζρθςθ από οποιονδιποτε ςυμβαλλόμενο όςον αφορά τθν άςκθςθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ, βάςει 

τθσ ΠΤ, δεν βλάπτει οφτε ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα το οποίο ζχει αποκτιςει. 

2. Θ απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ κάποιου ςυμβαλλόμενου από τθ παροφςα ΠΤ, πρζπει να γίνεται εγγράφωσ 

από τον χορθγοφντα τθν απαλλαγι ςυμβαλλόμενο. Κάκε μεμονωμζνθ ι και μερικι άςκθςθ δικαιϊματοσ δεν 

εμποδίηει τθν περαιτζρω άςκθςθ αυτοφ ι τθν άςκθςθ οποιουδιποτε άλλου δικαιϊματοσ. 

3. Θ ζλλειψθ νομιμότθτασ, θ ακυρότθτα ι θ μθ εφαρμογι οποιαςδιποτε διάταξθσ τθσ ΠΤ δεν επθρεάηει τθ 

νομιμότθτα, εγκυρότθτα ι εφαρμογι οποιαςδιποτε άλλθσ διάταξθσ. 
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2. Θ φμβαςθ υπογράφεται ςε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελοφν μετά τθν υπογραφι των ζνα και 

το αυτό πρωτότυπο ζγγραφο. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα διορίςει ζναν εκπρόςωπο και κα του παραχωριςει κάκε αναγκαία εξουςία για να ενεργεί για 

λογαριαςμό του ςτθν παροφςα ΠΤ, ενϊ μπορεί να ανακαλζςει τον διοριςμό του εκπροςϊπου του και να 

διορίςει αντικαταςτάτθ. 
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Γ. ΕΝΤΥΡΟ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 
Σου ςυμμετζχοντα  ……………………………………………………………με ζδρα τ……………………………… οδόσ …………….……… αρικμ. 

…………………… Σ.Κ. …………………Σθλ. …………………….Fax…………………… 

Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘΣ 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και 

χωρίσ επιφφλαξθ τα αναφερόμενα ςτο Σεφχοσ και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με 

τουσ παρακάτω όρουσ: 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

Α.  ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘΣ 

1. υνολικι αμοιβι Αναδόχου (χωρίσ ΦΠΑ) : € 

 ΩΟΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΑΜΟΙΒΘΣ  (Αξίεσ χωρίσ ΨΡΑ) 

ΕΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ* 

ΔΘΜΟΥ(€) 

 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ 

ΡΟΣΨΕΟΝΤΑ(€

) 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΟΣΟΥ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΩΙΚΘΣ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘΣ 

ΔΘΜΟΥ(€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘΣΔΘΜΟΥ

(€)(Β) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ 

ΔΘΜΟ(€) 

(Α) + (Β)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΨΕΛΟΣ 

ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

(€)(Α) 

ΕΓΓΥΘΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΨΕΛΟΣ 

ΔΘΜΟΥ**(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 484.339,70       

2 494.026,49       

3 503.907,02       

4 513.985,16       

5 524.264,86       

6 534.750,16       

7 545.445,17       

8 556.354,07       

9 567.481,15       

10 578.830,77       

11 590.407,39       

12 602.215,54       

ΣΥΝ. €  6.496.007,48        

ΣΥΝ. % 100%       

 

* ε περίπτωςθ όπου ο Οικονομικόσ Φορζασ προςφζρει Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ μικρότερθ, ςε ποςοςτό, επί τθσ ςυνολικισ 
καταναλιςκόμενθσ (71,61% το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ επί τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που ζχει προεκτιμιςει ο Διμοσ), τότε με δικι 
του ευκφνθ κα αναπροςαρμόςει τα οικονομικά μεγζκθ τθσ 2

θσ
 ςτιλθσ του ανωτζρω Πίνακα ςφμφωνα με το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ με το 

οποίο δεςμεφεται ςτθν Σεχνικι του Προςφορά και πάντα τθρϊντασ  τισ παραδοχζσ που δίδονται ςτο Παράρτθμα 3 τθσ  Διακιρυξθσ. Σο ποςό 
τoυ κόςτουσ τθσ αρχικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ κα υπολογίηεται από τθν ςτιλθ 1 διαιροφμενο με το ποςοςτό τθσ εκτίμθςθσ του Διμου 
για τθν εξοικονόμθςθ (0,7161), ενϊ το κόςτοσ τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αφαιρϊντασ από το κόςτοσ αρχικισ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ το κόςτοσ τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ με τθν οποία δεςμεφεται ο προςφζρων ςτθν τεχνικι του Προςφορά. 

** Σο ςφνολο του ποςοφ τθσ προςφερόμενθσ ωφζλειασ του Διμου ςτα πρϊτα 6 ζτθ δεν μπορεί να είναι μικρότερο(επί ποινι αποκλειςμοφ) 
από το 30% του ποςοφ τθσ ςυνολικισ ωφζλειασ του Διμου  που κα δοκεί ςτθν Οικονομικι Προςφορά του κάκε υποψιφιου 
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Δ. ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 
Σο δίκτυο Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ (Οδοφωτιςμόσ) του Διμου Βόλβθσ περιλαμβάνει το Δίκτυο Φωτιςμοφ Οδϊν και το 

δίκτυο Φωτιςμοφ Πλατειϊν και Πεηοδρόμων. φμφωνα με μετριςεισ και καταγραφζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, 

το μεγαλφτερο μζροσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ καταναλϊνεται ςτο δίκτυο Φωτιςμοφ Οδϊν, όπου κατά κανόνα 

χρθςιμοποιοφνται λαμπτιρεσ μεγάλθσ ιςχφοσ, 125W, 150W και 250W. το δίκτυο φωτιςμοφ πλατειϊν και 

πεηοδρόμων χρθςιμοποιοφνται κατά βάςθ λαμπτιρεσ μικρισ ιςχφοσ, 21W, αλλά και μεγάλθσ ιςχφοσ 125W και 

προβολείσ 400W και 1.000W. Ο παρϊν διαγωνιςμόσαφορά ςτθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου των υφιςτάμενων 

ςυμβατικϊν Φωτιςτικϊν ωμάτων και Λαμπτιρων του δικτφουΟδοφωτιςμοφ του Διμου Βόλβθσ με νζα φωτιςτικά 

ςϊματα και λαμπτιρεσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τφπου LED. Σα παλαιά και κατεςτραμμζνα Φωτιςτικά ϊματα 

αποξθλϊνονται, διαχωρίηονται από τουσ Λαμπτιρεσ τουσ και μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία, 

προσ ανακφκλωςθ. Οι παλαιοί Λαμπτιρεσ (τόςο αυτοί που κα αντικαταςτακοφν από Λαμπτιρεσ LED, όςο και αυτοί 

που κα προκφψουν από τα παλαιά Φωτιςτικά, κατόπιν διαχωριςμοφ) ςυςκευάηονται και αποκθκεφονται ξεχωριςτά, 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. Θ ζκταςθ τθσ παρζμβαςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο του Διμου. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει τον Διμο με 8.588 Λαμπτιρεσ LED και 3.611Φωτιςτικά ϊματα και 316 

Προβολείσ, τφπου LED (Πίνακασ 1), ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που ακολουκοφν. 

ΤΥΡΟΣ ΨΫΤΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΑΜΡΤΘΑ ΡΛΘΘΟΣ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ  

21 W Οικονομίασ(Φωτιςτικό) 7.332 

125 W Χαμθλό (Φωτιςτικό) 1.256 

125 W Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) 2.917 

150 W  Τψθλό  (Φωτιςτικό Δρόμου) 76 

250 W Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) 618 

400 W Θg(Προβολζασ) 300 

1000 W Θg Na(Προβολζασ) 16 

Σφνολο: 12.515 τεμάχια 

Πίνακασ 1: Υφιςτάμενα φωτιςτικά/λαμπτήρεσ ανά τφπο Φωτιςτικοφ 

Οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ςυμβατικϊν και εγκατάςταςθσ των νζων Φωτιςτικϊν ωμάτων και 

Λαμπτιρων LED αφοροφν ςτο ςφνολο των 12.515 Φωτιςτικϊν, και Λαμπτιρων LED. 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΩΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

κοπόσ τθσ φμβαςθσ είναι θ αντικατάςταςθ των καταγεγραμμζνων ςυμβατικϊν Λαμπτιρων και των Φωτιςτικϊν 

ςτο Διμο τθσ Βόλβθσ. Ο αρικμόσ των Λαμπτιρων / Φωτιςτικϊν/Προβολζων είναι κακοριςμζνοσ από τθν Μελζτθ 

(καταγραφικά ςτοιχεία) που ζχει ο Διμοσ ςτθ διάκεςθ του.; 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΛΙΚΫΝ 

Όλα τα προςφερόμενα είδθ να ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ με τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 

Οδθγιϊν: του Πίνακα 5 (Απαιτοφμενεσ Οδθγίεσ υμμόρφωςθσ Φωτιςτικϊν), του Πίνακα 8 (Απαιτοφμενεσ Οδθγίεσ 

υμμόρφωςθσ Λαμπτιρων) και του Πίνακα 11 (Απαιτοφμενεσ Οδθγίεσ υμμόρφωςθσ Προβολζων).  

2. ΤΥΡΟΙ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ / ΛΑΜΡΤΘΫΝ / ΡΟΒΟΛΕΫΝ LED 

Θα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υφιςταμζνων ιςτϊν και οι  αντικαταςτάςεισ Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων, 

κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτον Πίνακα 2. 

ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕ: ΚΫΔΙΚΟΣ 

21 W Οικονομίασ(Φωτιςτικό) Λαμπτιρα LED ≤10W Λ1 

125 W Χαμθλό (Φωτιςτικό) Λαμπτιρα LED ≤32W Λ2 

125 W Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) Φωτιςτικό Δρόμου LED ≤40W Φ1 

150 W  Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) Φωτιςτικό Δρόμου LED ≤52W Φ2 

250 W Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) Φωτιςτικό Δρόμου LED ≤96W Φ3 

400 W (Προβολζασ) Προβολζασ LED ≤152W Π1 

1000 W (Προβολζασ) Προβολζασ LED ≤360W Π2 

Πίνακασ 2: Πίνακασ Υφιςτάμενων και Νζων Φωτιςτικϊν / Λαμπτήρων / Προβολζων 
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τθ ςυνζχεια του κειμζνου, οποιαδιποτε αναφορά ςτουσ νζουσ Λαμπτιρεσ / Φωτιςτικά / Προβολείσ LED, κα 

γίνεται - για λόγουσ ςυντομίασ - με τθν κωδικοποίθςθ τθσ τρίτθσ ςτιλθσ του πίνακα.  

3. ΨΫΤΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΟΥ LED (ΤΥΡΟΥ Ψ1, Ψ2, Ψ3) 

3.1 ΤΕΩΝΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Σα Φωτιςτικά Δρόμου LED κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμμορφϊνονται με τα ακόλουκα: 

Γενικά 

3.1.1. Κάκε Φωτιςτικό ϊμα κα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ τμιματα: 

 Σο κζλυφοσ του Φωτιςτικοφ, 

 Σθ βάςθ ςτιριξθσ, 

 Σισ φωτεινζσ πθγζσ (LEDs) με τισ οπτικζσ τουσ μονάδεσ (οπτικοί ανακλαςτιρεσ ι φακοί),  

 Σο προςτατευτικό κάλυμμα (θ φπαρξι του θ μθ δεν είναι επί ποινι αποκλειςμοφ).  

 Σθ μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ (LED Driver),  

3.1.2. Σα Φωτιςτικά ςϊματα κα είναι ςτο ςφνολό τουσ κατάλλθλα για Οδοφωτιςμό και κα μποροφν να 

τοποκετθκοφν ςε υφιςτάμενο βραχίονα. Θ απόδοςθ και θ ιςχφσ τουσ κα είναι κατάλλθλθ, όπωσ προκφπτει 

από τον Πίνακα 4 (Πίνακα υμμόρφωςθσ), κακϊσ και από το Φωτοτεχνικό Μοντζλο (βλ. άρκρο 6).  

Κζλυφοσ του Φωτιςτικοφ 

3.1.3. Σο κζλυφοσ του Φωτιςτικοφ κα πρζπει να ζχει ςχιμα και διαςτάςεισ ϊςτε να εναρμονίηεται με τον 

χαρακτιρα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και να παρουςιάηει μειωμζνθ αντίςταςθ ςτον άνεμο. Σο κυρίωσ 

ςϊμα του Φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο, πλιρωσ 

ανακυκλϊςιμο. Θ ςχεδίαςθ του ςϊματοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μθχανικι αντοχι του Φωτιςτικοφ και 

τθν αναγκαία απαγωγι κερμότθτασ κατά τθ λειτουργία τθσ φωτεινισ πθγισ. 

3.1.4. Σο Φωτιςτικό ϊμα κα είναι κατάλλθλο για λειτουργία ςε εξωτερικό περιβάλλον, ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ μεταξφ -20°C και +50°C και κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από υπερκζρμανςθ, 

όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.1.16. 

3.1.5. Σο Φωτιςτικό ςϊμα, ςτο ςφνολό του ςαν ςφςτθμα, πρζπει να διακζτει προςταςία από ςκόνθ και υγραςία 

τουλάχιςτονIP66 (κατά EN 60598-2-3) και κροφςεισ ΙΚ09 (κατά ΕΝ 62262) ι αντίςτοιχα διεκνι 

αναγνωριςμζνα πρότυπα, ςφμφωνα με το Άρκρο 56: Εκκζςεισ δοκιμϊν, πιςτοποίθςθ και άλλα αποδεικτικά 

μζςα (άρκρο 44 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. Όλεσ οι εξωτερικζσ βίδεσ 

και τα υλικά ςτερεϊςεωσ κα πρζπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.1.6. Σο κυρίωσ ςϊμα του Φωτιςτικοφ ϊματοσ κα πρζπει να διακζτει επιφάνειεσ επεξεργαςμζνεσ και βαμμζνεσ 

θλεκτροςτατικά με κατάλλθλθ επεξεργαςία, ςε χρϊμα το οποίο κα εγκρικεί από τθν Τπθρεςία (ϊςτε να 

εναρμονίηεται με το αςτικό περιβάλλον). Θ βαφι κακιςτά το Φωτιςτικό ςϊμα ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ και 

ςτθν θλιακι ακτινοβολία. 

3.1.7. το πίςω τμιμα το Φωτιςτικό ϊμα κα φζρει ςφςτθμα ςτιριξθσ, το οποίο κα μπορεί να πάρει κλίςθ 0° ζωσ 

10° τουλάχιςτον, για ςτιριξθ ςε βραχίονα. Θα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ιςτό ι βραχίονα 

διαμζτρου 40 – 60 mm (κατά περίπτωςθ). Θ ςτερζωςι ςτον βραχίονα κα γίνεται μζςω ςφςφιξθσ, με 

ανοξείδωτουσ κοχλίεσ περιμετρικά.  

3.1.8. Συχόν ςυςτιματα προςαρμογισ του Φωτιςτικοφ ςτουσ υπάρχοντεσ βραχίονεσ γίνονται δεκτά, με τθν 

προχπόκεςθ ότι ςυμμορφϊνονται με τισ υπόλοιπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

του κελφφουσ του Φωτιςτικοφ και τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Σο κόςτοσ τουσ 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι του Φωτιςτικοφ. 

Οπτική μονάδα 

3.1.9. Σα ςτοιχεία LED που απαρτίηουν τθν οπτικι μονάδα του Φωτιςτικοφ κα ζχουν ωφζλιμο χρόνο ηωισ 

τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ (L70 reported), ςτο τζλοσ των οποίων θ φωτεινι ροι τουσ δεν κα πρζπει να ζχει 

υποβακμιςτεί πλζον του 30% ςε κερμοκραςία Ts ≥55οC (LM80-08/TM21-11/L70). Ο ανωτζρω χρόνοσ ηωισ 

και μείωςθσ φωτεινότθτασ πιςτοποιείται από τον καταςκευαςτι των ςτοιχείων LED με τθν προςκόμιςθ των 
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παραπάνω reports.  

3.1.10. Θ οπτικι μονάδα κα πρζπει να ζχει δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI/Ra) τουλάχιςτον 70. 

3.1.11. Θ ενεργειακι απόδοςθ προκφπτει από τθ ςυνολικι φωτεινι ροι του Φωτιςτικοφ ςϊματοσ, μετρθμζνθ ςε 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά τθσ ςυνολικισ καταναλιςκόμενθσ ιςχφοσ του 

Φωτιςτικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των εξαρτθμάτων του και όχι μόνον των LED. Σα ανωτζρω 

πιςτοποιοφνται από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν. 

3.1.12. Θ οπτικι μονάδα κα ζχει κερμοκραςία χρϊματοσ 3.700 – 4.300 Κ 

Προςτατευτικό κάλυμμα 

3.1.13. ε περίπτωςθ που υπάρχει προςτατευτικό κάλυμμα τθσ οπτικισ μονάδασ, αυτό κα είναι από γυαλί υψθλισ 

κακαρότθτασ, μεγάλθσ μθχανικισ και κερμικισ αντοχισ με αντίςταςθ ςτο κιτρίνιςμα εξαιτίασ τθσ UV 

ακτινοβολίασ. Είναι αποδεκτζσ τεχνολογίεσ ςτισ οποίεσ οι φακοί των φωτοδιόδων χρθςιμοποιοφνται 

ταυτόχρονα και ωσ προςτατευτικι κάλυψθ τθσ οπτικισ μονάδασ, εφόςον το χρθςιμοποιοφμενο υλικό 

παρζχει μεγάλθ μθχανικι και κερμικι αντοχι με αντίςταςθ ςτο κιτρίνιςμα εξαιτίασ τθσ UV ακτινοβολίασ. 

3.1.14. Οι απαιτιςεισ προςταςίασ από ςκόνθ, υγραςία και κροφςεισ που ιςχφουν για το Φωτιςτικό ςϊμα (IP66, 

IK09) ςυμπεριλαμβάνουν και το προςτατευτικό κάλυμμα. 

Μονάδα ηλεκτρικήσ τροφοδοςίασ (τροφοδοτικό) 

3.1.15. Θ μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του Φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα ςυνδζεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο χαμθλισ 

τάςθσ, 210 - 240V, 50-60 Hz.; 

3.1.16. Θ μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ κα διατθρεί τθ κερμοκραςία λειτουργίασ του Φωτιςτικοφ ≤50οC μζςω 

κατάλλθλου ςυςτιματοσ προςταςίασ από υπερκζρμανςθ (Over –TemperatureProtection, OTP). Αυτό κα 

πρζπει να τεκμθριϊνεται ςτο τεχνικό εγχειρίδιο (datasheet) τθσ μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ (πχ. μζςω 

τθσ «Καμπφλθσ Αποκλιμάκωςθσ Φορτίου» ι «DeratingCurve) με περιγραφι τθσ μεκόδου με τθν οποία 

επιτυγχάνεται.  

3.1.17. Θ μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ κα πρζπει να ζχει ςυντελεςτι ιςχφοσ (Power Factor) μεγαλφτερο ι ίςο 

του 0,90. 

3.1.18. Οι ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μονάδασ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ κα τεκμθριϊνονται ςτο επίςθμο 

φφλλο τεχνικϊν προδιαγραφϊν (prospectus) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ τθσ μονάδασ τροφοδοςίασ. 

Φωτεινή Ιςχφσ και Ροή 

3.1.19. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν τα δφο (2) πρότυπα Φωτοτεχνικά Μοντζλα Οδϊν 

Παρζμβαςθσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παρ. 6, ϊςτε να επιλζξουν,από τον κατάλογο προϊόντων τουσ 

και να προςφζρουν το Φωτιςτικό ϊμα που καλφπτει τισ φωτομετρικζσ απαιτιςεισ του κάκε φωτοτεχνικοφ 

μοντζλου, με τθν ελάχιςτθ δυνατι θλεκτρικι ιςχφ.  

Θ αξιολόγθςθ κα λάβει υπόψθ τθσ το κόςτοσ του Φωτιςτικοφ ϊματοσ ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ του, ςυνεπϊσ κα 

βακμολογθκεί υψθλότερα το Φωτιςτικό ςϊμα με τθν μικρότερθ δυνατι ιςχφ, ιτοι το πιο αποδοτικό. 

ε κάκε περίπτωςθ, τα προςφερόμενα Φωτιςτικά ϊματα κα πρζπει να βρίςκονται εντόσ των ορίων του 

Πίνακα 3 (Περιοριςμοί Φωτιςτικϊν LED) που ακολουκεί.  

Πίνακασ 3. Περιοριςμοί Φωτιςτικϊν LED 
 
 

Τφποσ Ψωτιςτικοφ  

Δρόμου LED 

Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ     

(W) Ψωτιςτικοφ 

Βάροσ  

(kg) 

Ελάχιςτθ Ψωτεινι  

οι (lm) 

Ψ1 ≤ 40 W ≤ 7 ≥4.000lm 

Ψ2 ≤ 52 W ≤ 8 ≥5.200lm 

Ψ3 ≤ 96 W ≤ 9 ≥9.600lm 
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3.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ 

τον Πίνακα που ακολουκεί ζχουν ςυγκεντρωκεί όλα τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά των φωτιςτικϊν: 

Πίνακασ 4. Πίνακασ ςυμμόρφωςησ φωτιςτικϊν 

 

 

 

α/α 
Τφποσ 

Ψωτιςτικοφ 
Τεχνικά Ωαρακτθριςτικά Απαίτθςθ 

Απάντθςθ 

Υποψθφίου 

1. Φ1, Φ2,Φ3 
Χρόνοσ Ηωισ LED Chip (L70 reported) (βάςει του LM80-08/TM-21-11 Report 

του καταςκευαςτι των LED Chip) ςε κερμοκραςία Ts ≥55
ο
C  

≥50.000 hrs  

2. Φ1, Φ2,Φ3 Θερμοκραςία Χρϊματοσ (CCT) 3.700 - 4.300K  

3. Φ1, Φ2,Φ3 Τλικό Καταςκευισ 
Χυτό Αλουμίνιο ι 
Χυτοπρεςαριςτό 

 

4. Φ1, Φ2,Φ3 Μζκοδοσ Βαφισ 
Θλεκτροςτατικι  
(Powder Coated) 

 

5. Φ1, Φ2,Φ3 LED Chip CRI ≥70  

6. Φ1, Φ2,Φ3 AC Σάςθ Ειςόδου 210 - 240 VAC  

7. Φ1, Φ2,Φ3 υχνότθτα Ειςόδου 50 - 60Hz  

8. Φ1, Φ2,Φ3 Προςταςία από υπζρταςθ 4KV  

9. Φ1, Φ2,Φ3 Αρχεία μετριςεων φωτεινότθτασ (IES ι LDT files) Να παραδοκοφν  

10. Φ1, Φ2,Φ3 Ρυκμιηόμενθ Γωνία τοποκζτθςθσ 0
o
 - +10

o
  

11. Φ1, Φ2,Φ3 Θερμοκραςία Λειτουργίασ LED Chips και LED Driver -20
o
 - +50

o
  

12. Φ1, Φ2,Φ3 Φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για χριςθ Οδοφωτιςμοφ ΝΑΙ  

13. Φ1, Φ2,Φ3 Θ μονάδα τροφοδοςίασ (LED Driver)να ζχει δυνατότθτα dimming ΝΑΙ  

14. Φ1, Φ2,Φ3 

Σο Φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν προςταςία ωσ προσ τθ 
διείςδυςθ νεροφ ςτο εςωτερικό του και προςταςία ωσ προσ τθ διείςδυςθ 

ςκόνθσ και ςωματιδίων ςε βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP66 για όλα τα 
μζρθ του Φωτιςτικοφ 

ΝΑΙ  

15. Φ1, Φ2,Φ3 
H απϊλεια φωτεινισ ροισ ςτο τζλοσ των προαναφερόμενων ωρϊν 

λειτουργίασ τουσ (≥50.000), δε κα πρζπει να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ 
ονομαςτικισ φωτεινισ ροισ, βάςει του προτφπου LM80 (L70 reported). 

ΝΑΙ  

16. Φ1, Φ2,Φ3 

Σα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 60598-2-3 ι 
αντίςτοιχα διεκνι αναγνωριςμζνα πρότυπα, ςφμφωνα με το Άρκρο 56: 

Εκκζςεισ δοκιμϊν, πιςτοποίθςθ και άλλα αποδεικτικά μζςα (άρκρο 44 τθσ 
Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

ΝΑΙ  

17. Φ1, Φ2,Φ3 
Οι μζκοδοι ελζγχου των φωτομετρικϊν μεγεκϊν κακορίηονται από το 

Πρότυπο ΕΝ13201:2015  
ΝΑΙ  

18. Φ1, Φ2,Φ3 
Κατά τθν επιλογι των υλικϊν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνκικεσ 

ζκκεςθσ ςτον ιλιο και οι αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
ΝΑΙ  

19. Φ1, Φ2,Φ3 

Σο διαφανζσ κάλυμμα του Φωτιςτικοφ(εάν υπάρχει) κα είναι ανκεκτικό ςτισ 
υψθλζσ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται ςτο εςωτερικό του Φωτιςτικοφ και 

τισ χαμθλζσ εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ. Εάν είναι γυάλινο κα είναι τφπου 
SECURIT. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό πρζπει να είναι υψθλισ αντοχισ 
και διαφάνειασ και ςτακεροποιθμζνο ωσ προσ τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. ε κάκε περίπτωςθ απαιτείται να ζχει ΙΚ≥ 09. 

ΝΑΙ  

20. Φ1, Φ2,Φ3 

Δεδομζνου ότι θ  ονομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ είναι 230 V AC, θ ανεκτι 
διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να είναι τουλάχιςτον από 210V AC ζωσ 
240V AC ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του Φωτιςτικοφ 
κατά τθν διάρκεια των διακυμάνςεων τάςεωσ του δικτφου τροφοδοςίασ. ε 

περίπτωςθ τροφοδοςίασ με άλλθ ονομαςτικι τάςθ από τθν 
προαναφερόμενθ, οι ανεκτζσ διακυμάνςεισ κα κακορίηονται από τθ μελζτθ. 

ΝΑΙ  

21. Φ1, Φ2,Φ3 Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ του Φωτιςτικοφ ϊματοσ πρζπει να είναι ≥0,9. ΝΑΙ  

22. Φ1, Φ2,Φ3 

Σο ςϊμα του Φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ 
κερμικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και πλιρωσ ανακυκλϊςιμο. Θ ςχεδίαςθ του 

ςϊματοσ του Φωτιςτικοφ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μθχανικι αντοχι του 
Φωτιςτικοφ και να εξαςφαλίηει επαρκϊσ τθν ψφξθ που είναι αναγκαία για τθν 

χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία φωτεινϊν πθγϊν. 

ΝΑΙ  
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3.3 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΫΝ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ 

Οι εκδόςεισ όλων των κατωτζρω πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 

Πίνακασ 5. Απαιτοφμενεσ Πιςτοποιήςεισ Φωτιςτικϊν 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ – ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ:α.  Οι εκδόςεισ όλων των ανωτζρω να είναι ςε ιςχφ, β. Οι απαιτιςεισ με α/α: 
1,2,3,5,6,7,9,10 του ανωτζρω Πίνακα να αποδεικνφονται με τισ απαραίτθτεσ Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Report), γ. Οι απαιτιςεισ με α/α: 8,11,12 
να αποδεικνφονται με τα απαραίτθτα Πιςτοποιθτικά, δ. Θ απαίτθςθ με α/α: 4, να αποδεικνφεται με: Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ 
Φορζα ι του προμθκευτι του Οικονομικοφ Φορζα ςτο Μθτρϊο Παραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ, ε. Οι απαιτιςεισ με 
α/α: 1,2,3, να αποδεικνφονται και με τθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ του Καταςκευαςτι, ςτ. Για το/α Εργαςτιριο/α διενζργειασ μετριςεων, και 
Εκκζςεων Ελζγχου ςυμμόρφωςθσ με τα Πρότυπα κα πρζπει να προςκομιςτεί, είτε Διαπίςτευςθ κατά  ISO 17025:2005, είτε εξουςιοδότθςθ - 
αναγνϊριςθ από τρίτο (όχι του καταςκευαςτι) Διεκνι Φορζα Ελζγχων και Πιςτοποιιςεων για τθν ικανότθτα του/των εργαςτθρίου/ϊν να 
διενεργοφν τισ  ηθτοφμενεσ μετριςεισ, ελζγχουσ και Εκκζςεισ Δοκιμϊν. 

4. ΛΑΜΡΤΘΕΣ LED ΡΑΚΫΝ/ΡΕΗΟΔΟΜΫΝ (ΤΥΡΟΥ Λ1, Λ2) 

4.1 ΤΕΩΝΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΡΤΘΫΝ 

Δεδομζνου ότι οι λαμπτιρεσ κα τοποκετθκοφν ςε πλατείεσ, πάρκα και πεηοδρόμια, κα πρζπει να πλθροφν τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά των Πινάκων 6 και 7 και να διακζτουν τισ πιςτοποιιςεισ του Πίνακα 8. Θ ςυμμόρφωςθ με 

τισ προδιαγραφζσ των Πινάκων είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
 
 
 
 

Πίνακασ 6. Τεχνικά Χαρακτηριςτικά Λαμπτήρων 

4.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΛΑΜΡΤΘΫΝ 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εξωτερικοφ LEDDriver αυτόσ να είναι ≥IP65, ClassI ι ΙΙ και να ζχει 

ελεγχκεί με βάςθ τα πρότυπα EN 61347-1 και EN 61347-2-13 ι αντίςτοιχα διεκνι αναγνωριςμζνα πρότυπα, 

Α/Α Οδθγίεσ, Βακμοί Ρροςταςίασ, Σιμανςθ,                                Τest/Ρρότυπα Ελζγχου 

1. LV Directive 2014/35/EU EN 60598-2-3, EN 60598-1, ΕΝ 62031, EN 62471 

2. EMC Directive 2014/30/EU EN 55015, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 61547 

3. RoHS Directive 2011/65/EC IEC 62321 

4. WEEE Directive 2012/19/EU  

5. ≥IK09 (αντοχι ςε κροφςθ) EN 62262 

6. ≥IP66 (προςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ υγρϊν και ςκόνθσ) Βάςει  ΕΝ 60598 ι EN 60529 

7. Θλεκτρικι προςταςία Class I ι ΙΙ Βάςει LVD 2014/35/EU 

8. ENEC mark  

9. LM-79   

10. 
LM-80-08 (αφορά μόνο ςτα LED Chips των φωτιςτικϊν και 

παρζχεται από τον καταςκευαςτι τουσ) 
 

11. ISO του Καταςκευαςτι ISO 9001και ISO 14001 

12. 
ISO των Εργαςτθρίων Πιςτοποίθςθσ ι Εκκζςεων Δοκιμϊν 

που αφοροφν ςτα LVD, EMC, RoHS, ENEC, LM-79 

ISO 17025:2005 ι αναγνϊριςθ εξουςιοδότθςθ από τρίτο 

Διεκνι Φορζα Πιςτοποίθςθσ για αντίςτοιχεσ μετριςεισ 

Τφποι Λαμπτιρων LED Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ (W) Ελάχιςτθ Ψωτεινι οι (lm) 

Λ1 ≤ 10W ≥ 960lm 

Λ2 ≤ 32W ≥ 3.200lm 

A/A 
Τφποσ 

Λαμπτιρα 
Τεχνικά Ωαρακτθριςτικά Απαίτθςθ 

Απάντθςθ 

Υποψθφίου 

1. Λ1, Λ2,  TφπουLED (λαμπτιρα LED) Ναι  

2. Λ1, Λ2,  

ΧρόνοσΗωισ  LED Chip, (L70 reported)  (βάςει LM80-

08/TM-21-11/L70 Report τουκαταςκευαςτιτων LED 

Chip) ςεκερμοκραςία Ts ≥55
ο
C 

≥50.000 hrs  

3. Λ1, Λ2,  Θερμοκραςία Χρϊματοσ (CCT) 3.700 - 4.300K  

4. Λ1, Λ2,  Βακμόσ τεγανότθτασ ≥ IP64  

5. Λ1, Λ2,  LED Chip CRI ≥70  

6. Λ1, Λ2,  AC Σάςθ Ειςόδου 210 - 240 VAC  

7. Λ1, Λ2,  υχνότθτα ειςόδου 50 - 60Hz  

8. Λ1, Λ2,   Θερμοκραςία Λειτουργίασ -20 - 50
o
  

  Πίνακασ 7. Πίνακασ Συμμόρφωςησ Λαμπτήρων 
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ςφμφωνα με το Άρκρο 56: Εκκζςεισ δοκιμϊν, πιςτοποίθςθ και άλλα αποδεικτικά μζςα (άρκρο 44 τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ), του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

4.3 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΫΝ ΛΑΜΡΤΘΫΝ 

Οι εκδόςεισ όλων των κατωτζρω πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 

Α/Α Οδθγίεσ, Βακμοί Ρροςταςίασ, Σιμανςθ,  Σχετικά Ρρότυπα Ελζγχου 

1. LV Directive 2014/35/EU EN 62560, EN 62471 

2. EMC Directive 2014/30/EU EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

3. RoHS Directive 2011/65/EC IEC 62321 

4. WEEE Directive 2012/19/EC   

5. LM-79    

6. 
LM-80-08 (αφορά μόνο ςτα LED Chips των φωτιςτικϊν 

και παρζχεται από τον καταςκευαςτι τουσ) 
 

7. ≥IP65 Βάςει  ΕΝ 62560 ι EN 60529 

8. ISO του Καταςκευαςτι ISO 9001και ISO 14001 

9. 
ISO των Εργαςτθρίων Πιςτοποίθςθσ ι Εκκζςεων Δοκιμϊν 

που αφοροφν ςτα LVD, EMC, RoHS, ERP, LM-79) 

ISO 17025:2005 ι αναγνϊριςθ εξουςιοδότθςθ από τρίτο 

Διεκνι Φορζα Πιςτοποίθςθσ για αντίςτοιχεσ μετριςεισ. 

Πίνακασ 8. Απαιτοφμενεσ Πιςτοποιήςεισ Λαμπτήρων 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ – ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ:α.  Οι εκδόςεισ όλων των ανωτζρω να είναι ςε ιςχφ, β. Οι απαιτιςεισ με α/α: 
1,2,3,5,6,7 του ανωτζρω Πίνακα να αποδεικνφονται με τισ απαραίτθτεσ Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Report), γ. Οι απαιτιςεισ με α/α: 8, 9 να 
αποδεικνφονται με τα απαραίτθτα Πιςτοποιθτικά, δ. Θ απαίτθςθ με α/α: 4, να αποδεικνφεται με: Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ 
Φορζα ι του προμθκευτι του Οικονομικοφ Φορζα ςτο Μθτρϊο Παραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ, ε. Οι απαιτιςεισ με 
α/α: 1,2,3 να αποδεικνφονται και με τθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ του Καταςκευαςτι, ςτ. Για το/α Εργαςτιριο/α διενζργειασ μετριςεων, και 
Εκκζςεων Ελζγχου ςυμμόρφωςθσ με τα Πρότυπα κα πρζπει να προςκομιςτεί, είτε Διαπίςτευςθ κατά  ISO 17025:2005, είτε εξουςιοδότθςθ - 
αναγνϊριςθ από τρίτο (όχι του καταςκευαςτι) Διεκνι Φορζα Ελζγχων και Πιςτοποιιςεων για τθν ικανότθτα του/των εργαςτθρίου/ϊν να 
διενεργοφν τισ  ηθτοφμενεσ μετριςεισ, ελζγχουσ και Εκκζςεισ Δοκιμϊν. 

5. ΡΟΒΟΛΕΙΣ LED (ΤΥΡΟΥ Ρ1,Ρ2) 

5.1 ΤΕΩΝΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΟΒΟΛΕΫΝ 

Δεδομζνου ότι οι προβολείσ κα τοποκετθκοφν ςε πλατείεσ, πάρκα και πεηοδρόμια, κα πρζπει να πλθροφν τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά των Πινάκων 9 και 10 και να διακζτουν τισ πιςτοποιιςεισ του Πίνακα 11. Θ ςυμμόρφωςθ με 

τισ προδιαγραφζσ των πινάκων είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 

Πίνακασ 9. Τεχνικά Χαρακτηριςτικά Προβολζων 

5.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΡΟΒΟΛΕΫΝ 

Τφποι Ρροβολζων LED Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ (W) Ελάχιςτθ Ψωτεινι οι (lm) 

Ρ1 ≤ 152 W ≥ 15.200 lm 

Ρ2 ≤ 360 W ≥ 36.000 lm 

A/A 
Τφποσ 

Ρροβολζα 
Τεχνικά Ωαρακτθριςτικά Απαίτθςθ 

Απάντθςθ 

Υποψθφίου 

1. Π1, Π2 
Χρόνοσ Ηωισ  LEDChip, (L70 reported)  (βάςει 

LM80-08/TM-21-11/L70 Report του καταςκευαςτι 
των LEDChip)  ςε κερμοκραςία Ts  ≥55

ο
C 

≥50.000 hrs  

2. Π1, Π2 Θερμοκραςία Χρϊματοσ (CCT) 3.700 - 4.300K  

3. Π1, Π2 LED Chip CRI ≥70  

4. Π1, Π2 Βακμόσ τεγανότθτασ ≥IP65  

5. Π1, Π2 Κατθγορία Μόνωςθσ Class I ι ΙΙ  

6. Π1, Π2 AC Σάςθ Ειςόδου 210 - 240 VAC  

7. Π1, Π2 υχνότθτα ειςόδου 50 - 60Hz  

8. Π1, Π2 Θερμοκραςία Λειτουργίασ -20 - 50
o
  

  Πίνακασ 10. Πίνακασ Συμμόρφωςησ Προβολζων 



38 

 

 

5.3 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΫΝ ΡΟΒΟΛΕΫΝ 

Οι εκδόςεισ όλων των κατωτζρω πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 

Α/Α Οδθγίεσ, Βακμοί Ρροςταςίασ, Σιμανςθ Σχετικά Ρρότυπα Ελζγχου 

1. LV Directive 2014/35/EU EN 60598-1, EN 60598-2-5 

2. EMC Directive 2014/30/EU EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

3. RoHS Directive 2011/65/EC IEC 62321 

4. WEEE Directive 2012/19/EC   

5. LM-79    

6. 
LM-80-08  (αφορά μόνο ςτα LEDChips των φωτιςτικϊν και 

παρζχεται από τον καταςκευαςτι τουσ) 
 

7. ≥IP65 Βάςει  ΕΝ 60598 ι EN 60529 

8. ISO του Καταςκευαςτι ISO 9001και ISO 14001 

9. 
ISO των Εργαςτθρίων Πιςτοποίθςθσ ι Εκκζςεων Δοκιμϊν 

που αφοροφν που αφοροφν ςτα LVD, EMC, RoHS, LM-79) 

ISO 17025:2005 ι αναγνϊριςθ εξουςιοδότθςθ από τρίτο 

Διεκνι Φορζα Πιςτοποίθςθσ για αντίςτοιχεσ μετριςεισ. 

Πίνακασ 11. Απαιτοφμενεσ Πιςτοποιήςεισ Προβολζων 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ – ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ:α.  Οι εκδόςεισ όλων των ανωτζρω να είναι ςε ιςχφ, β. Οι απαιτιςεισ με α/α: 
1,2,3,5,6,7 του Πίνακα να αποδεικνφονται με τισ απαραίτθτεσ Εκκζςεισ Δοκιμϊν, γ. Οι απαιτιςεισ με α/α: 8,9 να αποδεικνφονται με τα 
απαραίτθτα Πιςτοποιθτικά, δ. Θ απαίτθςθ με α/α: 4, να αποδεικνφεται με: Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ Φορζα ι του προμθκευτι 
του Οικονομικοφ Φορζα ςτο Μθτρϊο Παραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ, ε. Οι απαιτιςεισ με α/α: 1,2,3 να 
αποδεικνφονται και με τθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ Καταςκευαςτι, ςτ. Για το/α Εργαςτιριο/α διενζργειασ μετριςεων, και Εκκζςεων Ελζγχου 
ςυμμόρφωςθσ με τα Πρότυπα κα πρζπει να προςκομιςτεί, είτε Διαπίςτευςθ κατά  ISO 17025:2005, είτε εξουςιοδότθςθ - αναγνϊριςθ από 
τρίτο (όχι του καταςκευαςτι) Διεκνι Φορζα Ελζγχων και Πιςτοποιιςεων για τθν ικανότθτα του/των εργαςτθρίου/ϊν να διενεργοφν τισ  
ηθτοφμενεσ μετριςεισ, ελζγχουσ και Εκκζςεισ Δοκιμϊν. 

6. ΨΫΤΟΤΕΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων Φωτιςτικϊν ωμάτων, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, ςτθν 

Σεχνικι Προςφορά τουσ, να κατακζςουν Φωτοτεχνικι Μελζτθ πρότυπων αντιπροςωπευτικϊν δρόμων, τα 

χαρακτθριςτικά των οποίων παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 12 (Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί). Θ Μελζτθ κα 

πραγματοποιθκεί ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Dialux ι DialuxEvo ι Relux. τθν Φωτοτεχνικι Μελζτθ ο Ανάδοχοσ 

κα δθμιουργιςει Μοντζλο τθσ κάκε οδοφ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Πίνακα 12, κα τοποκετιςει τα 

προςφερόμενα Φωτιςτικά ϊματα LED και κα εκτελζςει τουσ απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ.  

τθν Σεχνικι Προςφορά κα ςυμπεριλθφκοφν εκτυπϊςεισ των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ που κα περιλαμβάνει 

τουλάχιςτον φφλλα ςτοιχείων προϊόντοσ, αποτελζςματα μελζτθσ, περίλθψθ αποτελεςμάτων για τισ οδοφσ 1 και 2 

κακϊσ και αποτελζςματα για το οδόςτρωμα και τα πεηοδρόμια. 

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει υποχρεωτικά να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ παραμζτρουσ 

αξιολόγθςθσ του Φωτοτεχνικοφ Μοντζλου για το οδόςτρωμα τθσ οδοφ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201:2015. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν προςφορά του, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε οπτικό δίςκο (CD) ι USB-stick, 

τα φωτοτεχνικά δεδομζνα των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED.  

Σο αρχείο κα είναι μορφισ .ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Dialux ι DialuxEvo ι 

Relux. Θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εκτελζςει με δικά τθσ μζςα τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ ςτο ίδιο 

λογιςμικό για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων υλικϊν. ε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ των 

αποτελεςμάτων λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ που κα πραγματοποιθκοφν από 

τθν Τπθρεςία. 

 Τφποσ Ψωτιςτικοφ Ψ1 Ψ3 

Ονομαςία οδοφ Οδόσ 1 Οδόσ 2 

Ωαρακτθριςτικά πρότυπθσ οδοφ   

Κατθγορία φωτιςμοφδρόμου Μ5  M4 

Κατθγορία φωτιςμοφ πεηοδρομίων P3 P2 

υντελεςτισ ςυντιρθςθσ 0,8 0,8 
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 Τφποσ Ψωτιςτικοφ Ψ1 Ψ3 

Ονομαςία οδοφ Οδόσ 1 Οδόσ 2 

Ραράμετροι αξιολόγθςθσ φωτιςμοφ M (οδόςτρωμα)   

Μζςθ φωτεινότθτα επιφάνειασ οδοφ (Lm) ≥0,50cd/m2 ≥0,75cd/m2 
Κακολικι ομοιομορφία (Uo) ≥0,35 ≥0.40 
Διαμικθσ ομοιομορφία (Ul) ≥0,40 ≥0,60 
Δείκτθσ Θάμβωςθσ (ΣΙ) ≤15% ≤15% 
Φωτιςμόσ Περιβάλλοντοσ (EIR) ≥0,30 ≥0,30 
Ραράμετροι αξιολόγθςθσπεηοδρομίου   

Μζςθφωτεινότθτα (Ε) ≥7.5& ≤11.25 ≥10.00 & ≤15.00 
Ελάχιςτθ φωτεινότθτα (Emin) ≥1.50 ≥2 
Ωαρακτθριςτικά εγκατάςταςθσ   

Πλάτοσ Οδοςτρϊματοσ 6,5μ. 10μ. 

Αρικμόσλωρίδων κυκλοφορίασ 1 2 

Νθςίδα OXI OXI 

Σφποσ οδοςτρϊματοσ R3, qo:0,07, ςτεγνό R3, qo:0,07, ςτεγνό 

Πεηοδρόμια 2, εκατζρωκεν 2, εκατζρωκεν 

Πλάτοσ πεηοδρομίου 1μ. 2μ. 

Υψοσ πεηοδρομίου 0,1μ. 0,1μ. 

Θζςθ φωτιςτικοφςθμείου   

Κλίςθ φωτιςτικοφ 0-15μοίρεσ 0-15μοίρεσ 

Περιςτροφι φωτιςτικοφ  

(εκτόσ αν απαιτείται για τον ορκό υπολογιςμό) 

0 0 

Σφποσ διάταξθσ Μονόπλευρθ διάταξθ  Δίπλευρθ διάταξθ αμφίπλευρα 

αντικριςτά 

Υψοσ φωτιςτικοφ 6μ. 12μ. 

Θζςθ φωτιςτικοφ 0,5μ. εντόσ του 

οδοςτρϊματοσ 

0,5μ. εντόσ του οδοςτρϊματοσ 

Αρικμόσ φωτιςτικϊν ανά κζςθ 1 1 

Απόςταςθ φωτιςτικϊν 24μ. 42μ. 

Μετατόπιςθ κατά μικοσ 0 0 

Πίνακασ 12. Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί 

ημειώςεισ: 1. Η φωτοτεχνική μελζτη γίνεται για την αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων και η ικανοποίηςη των απαιτήςεων δεν είναι επί ποινή 

αποκλειςμοφ2.Ενδεχόμενη ρφθμιςη τησ κλίςησ του Φωτιςτικοφ ςϊματοσ ανά καταςκευαςτή, για βζλτιςτα φωτοτεχνικά αποτελζςματα. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει τουσ υπολογιςμοφσ του φωτοτεχνικοφ μοντζλου χωρίσ να τροποποιήςει τισ παραμζτρουσ του πίνακα. 

Τροποποίηςη των παραμζτρων καθιςτά το αποτζλεςμα μη ςυγκρίςιμο και δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

7. ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΕΛΕΓΩΟΥ - ΤΘΛΕΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ - ΕΛΕΓΩΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΣ & ΕΞΥΡΝΘΣ ΡΟΛΘΣ  

7.1. ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΕΛΕΓΩΟΥ – ΤΘΛΕΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 

Σο «φςτθμα Tθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ» κα μπορεί να αποτελείται από πολλοφσ «Κόμβουσ Ελζγχου» και να 

μπορεί να ςυνδεκεί με Κόμβουσ Ελζγχου ομάδων Φωτιςτικϊν ι και κάκε Φωτιςτικό μεμονωμζνα και ςτουσ 

οποίουσ κα ςυνδζεται (άρα και κα ελζγχεται) το πλικοσ των Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων LED. Σο 

απαιτοφμενο πλικοσ των Κόμβων Ελζγχου, κακϊσ και ο πικανόσ τρόποσ «Ομαδοποίθςθσ»/«Ανάκεςθσ» 

Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων LED ςε αυτοφσ, κα κακοριςκοφν με ευκφνθ του Αναδόχου.  

Σο ςφνολο των αναφερομζνων ςτο παρόν άρκρο και ςτισ επιμζρουσ παραγράφουσ δεν είναι επί ποινι 

αποκλειςμοφ, ωςτόςο τα ςτοιχεία που κα δθλωκοφν από τουσ προςφζροντεσ κα αξιολογθκοφν ωσ προσ τθν 

πλθρότθτα τουσ. 

O χριςτθσ/χειριςτισ του «υςτιματοσ Σθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ» να μπορεί να επιλζξει αςφρματα, μζςω Θ/Τ 

(Desktop ι Tablet) και κατάλλθλου λογιςμικοφ (το οποία κα αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια ωσ το «Λογιςμικό»), κατ’ 

ελάχιςτον τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ λειτουργίασ (modes) για το ςφνολο των Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / 
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Προβολζων LED που ςυνδζονται ςε ζναν Κόμβο Ελζγχου ι και μεμονωμζνων Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / 

Προβολζων Led:  

 OnMode: Ενεργοποίθςθ του κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα ι / και όλων (ταυτοχρόνωσ) Φωτιςτικϊν / 

Λαμπτιρων / Προβολζων LED που ςυνδζονται ςτον Κόμβο Ελζγχουι /και κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα,, ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν εντολισ από το Λογιςμικό.  

 OffMode: Απενεργοποίθςθ του κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα ι / και όλων (ταυτοχρόνωσ) Φωτιςτικϊν / 

Λαμπτιρων / Προβολζων LED που ςυνδζονται ςτον Κόμβο Ελζγχου ι /και κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα, ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time), με εντολι από το Λογιςμικό.  

 ScheduleMode: Αυτόματθ Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ (On/Off) του κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα ι / και 

όλων (ταυτοχρόνωσ) των Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων LED που ςυνδζονται ςτον Κόμβο Ελζγχουι/και 

κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα, βάςει χρονοδιαγράμματοσ που επίςθσ κα κακορίηει ο χριςτθσ. Σο 

χρονοδιάγραμμα να ζχει κατ’ ελάχιςτον 4 χρονικζσ ςτιγμζσ, (δθλ. να ορίηει κατ’ ελάχιςτον 5 χρονικά 

διαςτιματα). Σο χρονοδιάγραμμα να αποκθκεφεται ςε μνιμθ (πχ. EEPROM, Flash, κλπ), ςτον Κόμβο Ελζγχου ι 

ςε Ελεγκτζσ (LEDControllers) που κα βρίςκονται ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ / Λαμπτιρα / Προβολζα LED, ο/οι 

οποίοσ/οι ςτθ ςυνζχεια να μπορεί/μποροφν να ελζγχει/ελζγχουν τα Φωτιςτικά / Λαμπτιρεσ / Προβολείσ LED 

αυτόνομα (χωρίσ να είναι πλζον απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ με το Λογιςμικό, από τθ ςτιγμι που μζςω του 

Λογιςμικοφ ζχει κακοριςκεί ο υπ’ όψιν τρόποσ λειτουργίασ), με τθ βοικεια ρολογιοφ (RealTimeClock - RTC) και 

μικροελεγκτι (microcontroller) ι υλικό (hardware) αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ. 

 Sunrise - SunsetMode: Αυτόματθ Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ (On/Off) του κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα ι 

/ και όλων (ταυτοχρόνωσ) Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων LED που ςυνδζονται ςτον Κόμβο Ελζγχου, ι 

/και του κάκε Φωτιςτικοφ μεμονωμζνα, βάςει του αλγορίκμου Ανατολισ - Δφςθσ θλίου (On τθ χρονικι ςτιγμι 

τθσ δφςθσ και Off τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ανατολισ).  

Ο αλγόρικμοσ και ο ζλεγχοσ των Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων LED να «υλοποιοφνται» αυτόνομα 

ςτον Κόμβο Ελζγχου ι ςε Ελεγκτζσ (LEDControllers) που κα βρίςκονται ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ / Λαμπτιρα / 

Προβολζα LED (χωρίσ να είναι πλζον απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ με το Λογιςμικό, από τθ ςτιγμι που μζςω του 

Λογιςμικοφ κα ζχει κακοριςκεί ο υπ’ όψιν τρόποσ λειτουργίασ), με τθ βοικεια ρολογιοφ (RealTimeClock - RTC) 

και μικροελεγκτι (microcontroller) ι υλικό (hardware) αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ. 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ:   

α.  Θ τεχνολογία επιλζγεται για τθν υλοποίθςθ τθσ προαναφερόμενθσ λειτουργίασ κα πρζπει να υλοποιθκεί με 

αςφαλι τρόπο και είναι ευκφνθ του Αναδόχου (πχ. μζςω ελζγχου των θλεκτρικϊν γραμμϊν ι μζςω αςφρματθσ 

/ ενςφρματθσ μετάδοςθσ ςθμάτων ελζγχου προσ τα Φωτιςτικά / Λαμπτιρεσ / Προβολείσ (ςτθν περίπτωςθ 

αυτι κα δοκεί μεγάλθ ςθμαςία ςτθν αςφάλεια που παρζχεται ςτο πλαίςιο τθσ αςφρματθσ διαςφνδεςθσ). 

β.  ε περίπτωςθ που για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω χρθςιμοποιοφνται Ελεγκτζσ (LEDControllers), ωσ ξεχωριςτά 

υλικά, που ςυνδζονται εξωτερικά με τα Φωτιςτικά / Λαμπτιρεσ / Προβολείσ LED (δθλ. εκτόσ του κελφφουσ 

τουσ) και επικοινωνοφν ενςφρματα ι αςφρματα με τουσ Κόμβουσ Σθλεδιαχείριςθσ, αυτοί κα πρζπει να φζρουν 

ςιμανςθ CE και πιςτοποιιςεισ βάςει των ακόλουκων Οδθγιϊν (Directives) και Κανονιςμϊν (Regulations): 

LVDirective 2014/35/EU, EMCDirective 2014/30/EU, RoHSDirective 2011/65/EU, WEEEDirective 2012/19/EC και 

REDirective 2014/53 ςτθν περίπτωςθ αςφρματων Ελεγκτϊν. Επίςθσ ο βακμόσ ςτεγανότθτασ τουσ κα πρζπει να 

είναι ≥IP65 (βάςει LVD 2014/35/EU). Όλεσ οι πιςτοποιιςεισ και θ Διλωςθ υμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι 

των Ελεγκτϊν αυτϊν να παραδοκοφν ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ. 

γ.  ε περίπτωςθ που για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω χρθςιμοποιοφνται Ελεγκτζσ (LEDControllers) εντόσ του 

κελφφουσ των Ψωτιςτικϊν LED, κα πρζπει όλεσ οι πιςτοποιιςεισ/απαιτιςεισ τθσ παρ. 3.3 ανωτζρω  να 

αφοροφν ςτο Σφςτθμα Φωτιςτικό LED (που περιλαμβάνει ςτο κζλυφοσ του, τα LED και τον LEDDriver) και 

Ελεγκτισ (LEDController), ωσ ζνα ΕΝΙΑΙΟ ΡΟÏΟΝ, κακϊσ αυτόσ είναι ο ενδεδειγμζνοσ τρόποσ πιςτοποίθςθσ. 

Αυτό πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ από τα ΤestReports που κα υποβλθκοφν (βλ. παρατιρθςθ ςτθν παρ. 3.3 του 

παρόντοσ). Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για αςφρματουσ Ελεγκτζσ, κα πρζπει το φςτθμα Φωτιςτικό 

LED και ο Ελεγκτισ να ζχει ελεγχκεί βάςει τθσ Οδθγίασ RED 2014/53. 

δ.  Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι που προςφζρουν ςφνκετεσ λφςεισ (Ελεγκτζσ - LEDControllers, εντόσ του κελφφουσ των 

φωτιςτικϊν LED), όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο γ, υποχρεοφνται να κατακζςουν τθ Διλωςθ 
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υμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι (DeclarationofConformity - DoC), εντόσ του φακζλου τθσ Σεχνικισ τουσ 

Προςφοράσ. Όςον αφορά τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ - βεβαιϊςεισ των Εργαςτθρίων - Φορζων που διεξιγαγαν 

τουσ ελζγχουσ, τισ Εκκζςεισ Δοκιμϊν (TestReports) κα κατατεκοφν, από τον Ανάδοχο κατά το ςτάδιο 

προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. ε περίπτωςθ αυτά που δεν προςκομιςτοφν, τότε ο 

Οικονομικόσ Φορζασ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ο δεφτεροσ ςε κατάταξθ Οικονομικόσ Φορζασ, κθρφςςεται ωσ 

προςωρινά Ανάδοχοσ. 

Οι Κόμβοι Ελζγχου κα πρζπει να ζχουν χαρακτθριςτικά, δυνατότθτεσ και πιςτοποιιςεισ ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 

7.1.1. ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΒΟΥ ΤΘΛΕΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ  
 

α/α ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΕΙΓΑΨΘ 

1. 
Αςφρματθ επικοινωνία με το 

Λογιςμικό 

Zεφξθ 4G LTE, θ οποία να υποπίπτει ςε HSPA+ ςε περίπτωςθ απουςίασ 

ςιματοσ 4G ι ηεφξθ 3G HSPA+ θ οποία να υποπίπτει ςε GSM/GPRS/EDGE ςε 

περίπτωςθ απουςίασ ςιματοσ 3G ι ηεφξθ ΝΒ ΙΟΣ ι ηεφξθ LoRaWAN 

2. 
Πρωτόκολλα και εφαρμογζσ που 

να υποςτθρίξει θ ηεφξθ 4G ι 3G 

Network: TCP/IP, UDP/IP, DNS 

Routing: NAT, Host Port Routing, DHCP, PPPoE, VLAN, VRRP 

Application: SMS, Telnet/SSH, SMTP, SNMP, SNTP 

3. 
Λοιπά Χαρακτθριςτικά/ 

Δυνατότθτεσ Κόμβου Ελζγχου 

 Σάςθ/υχνότθτα Ειςόδου (τροφοδοςία): 220 VAC / 50Θz 

Να διακζτει μετρθτι ενζργειασ, είτε ωσ ενςωματωμζνθ λειτουργία του 

Κόμβου Σθλεδιαχείριςθσ, είτε ωσ τρίτο ςφςτθμα. Ο μετρθτισ να είναι 

τριφαςικόσ και να μετρά ανά φάςθ κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα μεγζκθ: α. 

Ενεργό τιμι ρεφματοσ (Ιrms), β. Ενεργό τιμι τάςθσ (Vrms), γ. Ενεργό και Άεργο 

Ιςχφ (P και VAR), δ. Ενεργό και Άεργο Ενζργεια (Wh και VAhR) 

4. Πρότυπα Πιςτοποίθςθσ Κόμβου 

ΕN 61010-1, EN 55024, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7,  

EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 ι αντίςτοιχα 

διεκνι αναγνωριςμζνα πρότυπα 

5. Μεταλλικό ι Πλαςτικό περίβλθμα με Πιςτοποίθςθ ≥IP65 
 

Πίνακασ 13. Χαρακτηριςτικά Κόμβου Τηλεδιαχείριςησ 

Ο κόμβοσ Σθλεδιαχείριςθσ είναι ζνα ςφςτθμα το οποίο μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά λειτουργικά δομικά 

ςτοιχεία, πχ μετρθτισ, Router, Gateway κτλ. τθν Προςφορά τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δφναται να προςφζρουν 

λφςθ ωσ ΕΝIΑΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ι μεμονωμζνα ι ςυνδυαςμό αυτϊν, θ τοποκζτθςθ του/των οποίου/ων μπορεί να γίνει είτε 

εντόσ του κζλυφουσ του Φωτιςτικοφ ι εντόσ του pillar ι ςε άλλο εξωτερικό ςθμείο, πχ ιςτό Φωτιςτικοφ, κτλ. Οι 

υποψιφιοι Ανάδοχοι, υποχρεοφνται να κατακζςουν τθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι (Declaration of 

Conformity - DoC), εντόσ του φακζλου τθσ Σεχνικισ τουσ Προςφοράσ. Όςον αφορά τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ - 

βεβαιϊςεισ των Εργαςτθρίων - Φορζων που διεξιγαγαν τουσ ελζγχουσ, τισ Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Reports) κα 

κατατεκοφν, από τον Ανάδοχο κατά το ςτάδιο προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊνκατακφρωςθσ.ε περίπτωςθ αυτά 

που δεν προςκομιςτοφν, τότε ο Οικονομικόσ Φορζασ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ο δεφτεροσ ςε κατάταξθ Οικονομικόσ 

Φορζασ, κθρφςςεται ωσ προςωρινά Ανάδοχοσ. 

7.1.2. ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Σο Λογιςμικό του «υςτιματοσ Tθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ», πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά - δυνατότθτεσ: 

 Να είναι μια εφαρμογι ςυμβατι με λειτουργικά ςυςτιματα Windows. 

 Να εμφανίηει ςε χάρτθ τθ δομι του Δικτφου Οδοφωτιςμοφ: κζςεισ Κόμβων Ελζγχου, Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων/ 

Προβολζων LED, με ενδείξεισ για τα χαρακτθριςτικά τουσ και τον τρόπο λειτουργίασ. 

 Να μπορεί να διαχειρίηεται ταυτόχρονα πολλοφσ Κόμβουσ (δθλ. ανεξάρτθτα δίκτυα Φωτιςτικϊν - ομάδεσ 

Φωτιςτικϊν LED) και να μπορεί να εφαρμόηει ςε κάκε Κόμβο διαφορετικό τρόπο λειτουργίασ.  

 Να παρακολουκεί/απεικονίηει όλεσ τισ παραμζτρουσ του Μετρθτοφ Ενζργειασ που κακορίηονται ςτον α/α 3 του 

πίνακα τθσ παραγράφου 7.1.1 ανωτζρω. 

 Να παράγει αναφορζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κόςτουσ. 
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 Να διακζτει εφαρμογι παρακολοφκθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ («φςτθμα Προλθπτικισ υντιρθςθσ μζςω Θ/Τ) των 

φωτιςτικϊν, λαμπτιρων LED και των Κόμβων Σθλεδιαχείριςθσ με τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: α. Καταγραφι 

των ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, β. Παρακολοφκθςθ/Διαχείριςθ υλικϊν - ανταλλακτικϊν και αποκικθσ, 

γ. Διαχείριςθ προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ εντολϊν εργαςίασ. 

 Να μπορεί να κζτει τα Φωτιςτικά / Λαμπτιρεσ / Προβολείσ  LED που ςυνδζονται ςε κάκε Κόμβο κατ’ ελάχιςτον 

ςτουσ ακόλουκουσ τρόπουσ λειτουργίασ (mode of operation): α. Αυτόματθ λειτουργία βάςει του αλγορίκμου 

ανατολισ-δφςθσ θλίου, β. Αυτόματθ λειτουργία βάςει ςτακεροφ χρονοδιαγράμματοσ, κατ’ ελάχιςτον 4 

χρονικϊν ςτιγμϊν On/Off και ωσ εκ τοφτου 5 διαςτθμάτων, το οποίο να μπορεί να τροποποιείται δυναμικά, γ. 

«Χειροκίνθτθ» ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ (On / Οff mode) ςε πραγματικό χρόνο (real time).  

 Να μπορεί να παρακολουκεί, να ανακτά και να τροποποιεί δυναμικά όλεσ τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ των 

Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων LED που ςυνδζονται ςε κάκε Κόμβο: α. Δυνατότθτα ανάγνωςθσ και 

κακοριςμοφ (read/write) του τρόπου λειτουργίασ τουσ (mode of operation On/Off/Schedule/Sunrise-Sunset), β. 

Δυνατότθτα ανάγνωςθσ και κακοριςμοφ (read/write) του προφίλ λειτουργίασ του Schedule mode. Να μπορεί να 

απεικονίηει τα δεδομζνα και να ςυνδζεται με εφαρμογζσ ζξυπνθσ πόλθσ (7.1.3 κατωτζρω). Σο Λογιςμικό κα 

πρζπει να αποτελεί ι να εντάςςεται μια  ενιαία πλατφόρμασ διαχείριςθσ, θ οποία κα δίνει τθ δυνατότθτα να 

ςυνδεκοφν εφαρμογζσ τρίτων: πχ, ςφνδεςθ με ςφςτθμα διαχείριςθσ κάδων κτλ. Μζςω τθσ ευζλικτθσ 

πλατφόρμασ ο Διμοσ κα μπορεί να παρακολουκεί ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ τθσ πόλθσ, να ανακαλφψει μοτίβα 

και να παρζχει προβλζψεισ ςε πολλαπλοφσ φορείσ. 

7.1.3. ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ SMARTCITIES – ΕΞΥΡΝΘΣ ΡΟΛΘΣ 

Οι ελάχιςτεσ υπθρεςίεσ “SmartCities”, ορίηονται ωσ εξισ : 

Α. Γενικά Ωαρακτθριςτικά Λογιςμικοφ Ζξυπνθσ Ρόλθσ  

Θ φφςθ των υπθρεςιϊν “SmartCities”, επιφζρει τθν επιλογι διαφορετικϊν προμθκευτϊν και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

ετερογενϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Θ προμικεια διαφορετικϊν ςυςτθμάτων μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

απαξίωςθ ι τθν μειωμζνθ λειτουργικότθτα τουσ εάν δεν αξιοποιθκοφν οι ςυνζργειεσ μεταξφ τουσ. Σαυτόχρονα, κα 

πρζπει ο τελικόσ χριςτθσ να ζχει ζλεγχο με μία διεπαφι ςτο ςφνολο των διαφορετικϊν ανά περίπτωςθ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Με δεδομζνο ότι τόςο το υλιςμικό όςο και το λογιςμικό μπορεί να ανικουν ςε 

διαφορετικοφσ vendors, πρζπει να εξαςφαλίηεται θ κεντροποιθμζνθ διαχείριςθ των ετερογενϊν ςυςτθμάτων μζςα 

από ζνα Μεςιςμικό (Middleware) που κα εξαςφαλίηει ότι ανεξαρτιτωσ καταςκευαςτι (ςε hardware και software) ο 

Διμοσ κα μπορεί να διαςφαλίηει τθν επιχειρθςιακι του ςτρατθγικι μζςα από ζνα ενιαίο περιβάλλον εργαςίασ.  

Ωσ δομικό ςτοιχείο τθσ τοπολογίασ του ολοκλθρωμζνου Ζξυπνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Οδοφωτιςμοφ (Smart 

Street Lighting) ηθτείται λογιςμικό διαλειτουργικότθτασ με τθν ζννοια πλατφόρμασ “IoT Μiddleware” .   

Σο λογιςμικό αυτό (εφεξισ “IoT Μiddleware”) κα παρεμβάλλεται μεταξφ του εξοπλιςμοφ Oδοφωτιςμοφ  και των 

εφαρμογϊν Λογιςμικοφ (περιλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ LMS) για να διαςφαλιςτεί θ ενοποίθςθ ανομοιογενϊν 

διεπαφϊν, λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και αρχιτεκτονικϊν λογιςμικοφ ςε ζνα κεντρικοποιθμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ 

με ςτόχο τθ λειτουργικι ανεξαρτθςία του ςυςτιματοσ “Smart Street Lighting” από τισ τεχνολογικζσ αρχιτεκτονικζσ 

των εκάςτοτε επιλεγόμενων προμθκευτϊν υλιςμικοφ ι/και λογιςμικοφ.  

Οι ηθτοφμενεσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν πλατφόρμα IoT Μiddleware είναι: 

1. Cloudbased Πλατφόρμα που να παρζχει τθν δυνατότθτα on-premise εγκατάςταςθσ. 

2. Νo-coding προςζγγιςθ για τθν αποτφπωςθ τθσ τοπολογίασ ανομοιογενϊν εξοπλιςμϊν ζτςι ϊςτε να εκτελείται 

με χειριςτικι διαδικαςία draganddrop. 

3. Διαφανείσ προσ το χριςτθ διαδικαςίεσ ενοποίθςθσ πλατφορμϊν (Platformtransparency) και πρωτοκόλλων 

επικοινωνίασ (Protocoltransparency) οποιωνδιποτε τρίτων καταςκευαςτϊν, ϊςτε να μθν απαιτείται 

εξειδικευμζνθ γνϊςθ για τισ εκάςτοτε επιμζρουσ πλατφόρμεσ ι πρωτόκολλα.  

4. Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει ΑPIs για διαςφνδεςθ ι ενςωμάτωςθ με ετερογενι 

πρωτόκολλα μετάδοςθσ δεδομζνων όπωσ M2M, LoRaWAN, NB-IOT.  

5. Χριςθ Messaging Brokers  για τθν αποςτολι δεδομζνων προσ HTTP/HTTPSRestfuldAPI ςε XML ι Jasonformats 

ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προτυποποίθςθ. 
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6. υμβατότθτα με μθ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων (NoSQL) για τθν ελαχιςτοποίθςθ των απαιτιςεων ςε 

ςυςτθμικοφσ πόρουσ. 

7. Μθχανιςμό PUSH  και PULLAPI ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ προςβαςιμότθτα ςτα πρωτογενι δεδομζνα. 

8. Μοντελοποίθςθ δεδομζνων με τθ χριςθ επαναχρθςιμοποιιςιμων προτφπων (re-usabletemplates) ζτςι ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται ο χρόνοσ και το κόςτοσ παραμετροποίθςθσ τθσ λφςθσ. 

9. Μθχανιςμόςυνδυαςτικισ επεξεργαςίασ χρονοςειρϊν που κα δθμιουργοφνται μζςω τθσ πλατφόρμασ 

IoTmiddleware με δεδομζνα που κα αντλοφνται από πλθροφορικά ςυςτιματα τρίτων καταςκευαςτϊν. 

10. Μθχανιςμόαυτόματου ςυλλζκτθ περιεχομζνου (ContextAggregator) ζτςι ϊςτε θ IoTMiddleware να 

προςαρμόηεται ςτο προφίλ χριςτθ.   

11. Μθχανιςμό αυτόματθσ διαχείριςθσ ςυμβάντων (EventManagementEngine). 

12. Ενςωματωμζνουσ αλγορίκμουσ ελζγχου ςποραδικϊν δεδομζνων (πχ FalsePositive). 

13. Μθχανιςμό προτεραιοποίθςθσ διεργαςιϊν ςε πραγματικό χρόνο ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επεξεργαςία 

ςποραδικϊν δεδομζνων εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ πλαιςίου και ςφμφωνα με το βακμό κριςιμότθτασ κάκε 

ςυμβάντοσ. 

14. Προ-παραμετροποιθμζνεσ πφλεσ για τθ διαςφνδεςθ και ολοκλιρωςθ με πλθροφορικά ςυςτιματα 

(EnterpriseApplicationGateways) τρίτων καταςκευαςτϊν χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ το λειτουργικό ςφςτθμα 

και τθ βάςθ δεδομζνων.    

15. Ενςωματωμζνο κζντρο ελζγχου λειτουργίασ (ManagementConsole) με χριςθ Δεικτϊν και Dashboards, όπου να 

αποτυπϊνεται θ ςυνολικι εικόνα λειτουργίασ κάκε ετερογενοφσ ςυςτιματοσ ςτθν ίδια οκόνθ. 

Β. Συνοπτικι περιγραφι βαςικϊν εφαρμογϊν ςυνδεδεμζνων ςτθν ενιαία πλατφόρμα διαχείριςθσ: 

Οι ελάχιςτεσ υπθρεςίεσ “SmartCities”, ορίηονται ωσ εξισ : 

α.  Σφςτθμα ζξυπνθσ ςτάκμευςθσ: Αιςκθτιρεσ κα μποροφν να  ανιχνεφουν τθν πλθρότθτα των κζςεων 

ςτάκμευςθσ. Οι πλθροφορίεσ από τουσ αιςκθτιρεσ κα μεταδίδονται προσ το κζντρο ελζγχου, όπου κα 

εμφανίηονται ςχεδόν ςε πραγματικό χρόνο ςε ζνα περιβάλλον GIS.  

Ωσ αποτζλεςμα, ο Διμοσ κα  ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τθν κατάςταςθ των ςτακμευμζνων οχθμάτων, ςε ολόκλθρθ 

τθν περιοχι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και κα μπορεί να ενθμερϊνει το κοινό, μζςω πινάκων  ανακοινϊςεων ι 

κατάλλθλων εφαρμογϊν (πχ. ςε κινθτά τθλζφωνα) ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα των χϊρων ςτάκμευςθσ.  

Ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ κα επιλζξει, κατ ελάχιςτον (50), ςυνολικά κζςεισ, ςτάκμευςθσ, οι οποίεσ κα 

τοποκετθκοφν ςε ςθμεία που κα επιλεγοφν από τον Διμο (3 διαφορετικζσ ηϊνεσ) για τθν εφαρμογι του 

ςυςτιματοσ.  

Σο Λογιςμικό, πρζπει να ζχει και τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά – δυνατότθτεσ ειδικά για το φςτθμα Ζξυπνθσ 

τάκμευςθσ: 

1. Να παρακολουκεί ςε πραγματικό χρόνο (ι ςχεδόν πραγματικό χρόνο) τισ κζςεισ   ςτάκμευςθσ,  

2. Να παράγονται αναφορζσ (Reports) που κα περιζχουν κατ’ ελάχιςτο πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ 

όλων των κζςεων ςτάκμευςθσ (κατειλθμμζνεσ ι ελεφκερεσ), ποςοςτό κάλυψθσ, πόςεσ εναλλαγζσ,  

3. Να  παρζχεται θ δυνατότθτα επιλογισ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο κα υπολογίηονται οι αναφορζσ,  

4. Θ κατάςταςθ κάκε κζςθσ ι ηϊνθσ ςτάκμευςθσ κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςτο  χάρτθ με χριςθ ειδικοφ 

εικονιδίου ϊςτε να είναι άμεςα αντιλθπτι από το διαχειριςτι θ κατάςταςθ κάκε κζςθσ ι ηϊνθσ ςτάκμευςθσ 

και θ ςυνολικι κατάςταςθ του χϊρου. 

β. Σθμεία Ελεφκερθσ Ρρόςβαςθσ Wi-Fi : κα δθμιουργθκοφν ςθμεία αςφρματθσ πρόςβαςθσ Wi-Fi, όπου και κα 

μπορεί να παρζχεται δωρεάν πρόςβαςθ Wi-Fi ςτο κοινό (Public Wi-Fi). Ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ κα επιλζξει, κατ 

ελάχιςτον (5) ςθμεία, τα οποία κα μετατραποφν ςε Wi-Fi ςθμεία πρόςβαςθσ κακϊσ επίςθσ για τθν παροχι 

internetfeed για τουλάχιςτον 3 χρόνια. 

υγκεκριμζνα: 

1. To αςφρματο δίκτυο πρζπει να είναι εξωτερικοφ χϊρου, ανκεκτικό ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και 

ελεγχόμενο από εφαρμογζσ νζφουσ (CloudController) για ευελιξία διαχείριςθσ, αξιοπιςτία διαςφνδεςθσ και 

φψιςτθ αςφάλεια.  
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2. Πρζπει να παρζχει αδιάλειπτα (24x7) και ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορίεσ και ειδοποιιςεισ (alerts) για τυχόν 

δυςλειτουργίεσ που παρουςιάηονται, ενϊ πρζπει να παρζχεται και θ δυνατότθτα άμεςθσ επιδιόρκωςθσ με τθ 

χριςθ εργαλείων εξ’ αποςτάςεωσ επιδιόρκωςθσ που εξαςφαλίηει θ αρχιτεκτονικι cloud.  

3. Σο λογιςμικό λειτουργίασ του δικτφου να διατθρείται πάντα ενθμερωμζνο, εξαςφαλίηοντασ μζγιςτθ αςφάλεια 

και δυναμικι προςαρμογι ζναντι απειλϊν.  

4. Πρζπει επίςθσ να παρζχει ζτοιμθ ςελίδα αρχικισ ςφνδεςθσ (Splash Page) με δυνατότθτα διαςφνδεςθσ από 

προφίλ κοινωνικϊν δικτφων. 

5. Σζλοσ το αςφρματο δίκτυο πρζπει να είναι υποςτθρίηει προθγμζνεσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ χριςθσ (Advanced 

Analytics). Με δυνατότθτεσ ςε βάκοσ ανάλυςθσ των λεπτομερειϊν χριςθσ του δικτφου, όπωσ για παράδειγμα 

λεπτομερείσ αναλφςεισ κίνθςθσ δεδομζνων (Data Traffic Analysis Drill Down). Απεικόνιςθ δεδομζνων των 

χρθςτϊν, όπωσ για παράδειγμα: αρικμοφσ επιςκεπτϊν, ϊρεσ παραμονισ τουσ ςε ςφνδεςθ, τα ποςοςτά 

επανάλθψθσ επιςκζψεων και ςφγκριςθ τάςεων. 

Όλεσ οι ανωτζρω δυνατότθτεσ αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ και υποχρεωτικζσ για τθν πιλοτικι εφαρμογι και κα πρζπει 

να περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Σεχνικζσ Προςφορζσ των διαγωνιηομζνων ενϊ κα πρζπει, ςτο πλαίςιο του 

διαγωνιςμοφ, να αποδεικνφεται και θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ τουσ με τθν ενιαία πλατφόρμα του Λογιςμικοφ 

Σθλεδιαχείριςθσ.  

Είναι επικυμθτό οι KόμβοιTθλεδιαχείριςθσ να είναι επεκτάςιμοι ςε επίπεδο υπθρεςιϊν Smart Cities, με τθν 

δυνατότθτα προςκικθσ νζων αιςκθτιρων και απομακρυςμζνθσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου και 

εφαρμογϊν.  

Επιπρόςκετεσ δυνατότθτεσ εφαρμογϊν SmartCities, κακϊσ μεγαλφτεροσ αρικμόσ από τον ελάχιςτο που δίδεται 

ςτθν παροφςα, είναι αποδεκτά και κα αξιολογθκοφν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των Σεχνικϊν Προςφορϊν 

των υποψθφίων. 

8. ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ 

8.1 άρεσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ 

Σα φωτιςτικά/προβολείσ/λαμπτιρεσ βρίςκονται ςε λειτουργία 4.344 ϊρεσ / ζτοσ ι 11,90 ϊρεσ / θμζρα (Μζςοσ Όροσ 

που κυμαίνεται ανάλογα με τθν φωτεινότθτα τθσ εποχισ – Ανατολι / Δφςθ). 

8.2 Τιμι KWh για υπολογιςμό 

αν τιμι βάςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον πάροχο ορίηεται θ το ποςό: 0,1479 €/KWh (Σιμζσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ - Κατθγορίεσ:Σ49, Σ49/1, Γ4). 

8.3 Υπολογιςμόσ Κατανάλωςθσ Συμβατικοφ Συςτιματοσ 

Τφποσ Λαμπτιρα / Ψωτιςτικοφ
Ιςχφσ 

(WATT)
Τεμάχια

Ρραγματικι 

Κατανάλωςθ (WATT)

Συνολικι 

Κατανάλωςθ 

/ άρα

Συνολικι 

Θμεριςια 

Κατανάλωςθ 

KW/h

Συνολικι Ετιςια 

Κατανάλωςθ 

KW/h

Συνολικι Κατανάλωςθ KW ςε 

12 ζτθ

21 W Οικονομίασ 21 7.332 25 183.300

125 W Χαμθλό Θg Na 125 1.256 147 184.632

125 W Τψθλό Θg Na 125 2.917 147 428.799

150 W  Τψθλό Θg Na 150 76 176 13.376

250 W Τψθλό Θg Na 250 618 295 182.310

400 W Θg Na 400 300 470 141.000

1000 W Θg Na 1.000 16 1.176 18.816

ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΕ KWH & € ΕΞΑΓΫΓΘ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΘΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΦ ΟΨΕΛΟΥΣ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΟΙ 

ΛΑΜΡΤΘΕΣ ΡΑΛΑΙΟΥ 

ΤΥΡΟΥ 

12.528,93 4.573.061,02 54.876.732,23
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8.4 Εκτίμθςθ Εξοικονόμθςθσ - Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ - Κατανομι / Ζτοσ Θ ςυνολικι δαπάνθ του Διμου  

Αναλυτικότερα τα βαςικά ςτοιχεία προςδιοριςμοφ των βαςικϊν παραμζτρων τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, ζχουν 

ωσ εξισ: 

Στοιχεία για τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Ενεργειακό Κόςτοσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2016) € 676.355,72 

Ενεργειακι Κατανάλωςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2016) kWh 4.573.061,02 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Θλεκτροφωτιςμοφ % 71,61% 

Ενεργειακό Όφελοσ Νζου υςτιματοσ (1
ο
 Ζτοσ) kWh 3.274.778,21 

Οικονομικό Όφελοσ Εξοικονόμθςθσ (1
ο
 Ζτοσ) € 484.339,70 

Διάρκεια φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) Ζτθ 12 

υνολικό Οικονομικό Όφελοσ Εξοικονόμθςθσ (12 ζτθ - ΠΤ Προςφοράσ) € 6.496.007,48 

Κόςτοσ kWh ΟΣΑ (Βαςικι Χρζωςθ + Ρυκμιηόμενεσ Χρεϊςεισ) €/kWh 0,1479 

Ετιςιοσ Ρυκμόσ Αφξθςθσ Σιμολογίου (ΔΕΘ Φωτιςμόσ Οδϊν Πλατειϊν) % 2,00% 

Ο Προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε  6.496.007,48 € (χωρίσ ΦΠΑ), ςτθ διάρκεια ιςχφοσ των 12 ετϊν τθσ παροφςθσ και 

αναλφεται ανά ζτοσ ωσ εξισ (εκτιμοφμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ / ςτοιχεία Διμου): 

1 2 3 4 5 6 

484.339,70 € 494.026,49 € 503.907,02 € 513.985,16 € 524.264,86 € 534.750,16 € 

 

7 8 9 10 11 12 

545.445,17 € 556.354,07 € 567.481,15 € 578.830,77 € 590.407,39 € 602.215,54 € 

8.5 Επίπεδα και ποιότθτα 

Θ αναβάκμιςθ του υςτιματοσ αφορά κυρίωσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ του κόςτουσ 

θλεκτροφωτιςμοφ. Γίνεται δεκτό ότι θ ποιότθτα, θ απόδοςθ των φωτιςτικϊν κακϊσ και τα απαραίτθτα υλικά - 

εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνα Εκνικά και Διεκνι Πρότυπα. Παράλλθλα  με τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κα 

παρζχεται θ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ζξυπνθσ πόλθσ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ. 

8.6 Αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ 

Για τον ςκοπό τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ τθσ παρζμβαςθσ, το νζο ςφςτθμα κα αξιοποιιςει το ςφνολο των 

υφιςτάμενων ιςτϊν. Σα υφιςτάμενα φωτιςτικά κα αντικαταςτακοφν με φωτιςτικά LED ωσ εξισ: 

ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕ: ΚΫΔΙΚΟΣ 

21 W Οικονομίασ(Φωτιςτικό) Λαμπτιρα LED ≤10W Λ1 

125 W Χαμθλό (Φωτιςτικό) Λαμπτιρα LED ≤32W Λ2 

125 W Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) Ψωτιςτικό Δρόμου LED ≤40W Φ1 

150 W  Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) Ψωτιςτικό Δρόμου LED ≤52W Φ2 

250 W Τψθλό (Φωτιςτικό Δρόμου) Ψωτιςτικό Δρόμου LED ≤96W Φ3 

400 W (Προβολζασ) Ρροβολζασ LED ≤152W Π1 

1000 W(Προβολζασ) Ρροβολζασ LED ≤360W Π2 

8.7 Επίπεδο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Επειδι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι ςθμαντικό ηιτθμα, οι απαιτιςεισ από τουσ υποψθφίουσ είναι, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να επιτυγχάνουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 60% ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΠΤ. 
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