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ΤΠΗΡΔΙΑ: 
Παποσή Τπηπεσιών Ανεξάπτητος ςμβούλος Τποστήπιξηρ τος Γήμος για την: 
Δνεπγειακή Αναβάθμιση - Αςτοματοποίηση τος ςστήματορ Ηλεκτπουωτισμού 

Κοινοσπήστων Υώπων – Δυαπμογέρ SmartCities, με εξοικονόμηση ενέπγειαρ, στο 
Γήμο Βόλβηρ 

 
 

 
CPV 79411000-8 : Υπηρεζίες Παροτής Σσμβοσλών ζε θέμαηα Γενικής διατείριζης 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  297.600,00 € ΜΔ ΦΠΑ 24% 
 

 

 
 

 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ : 
Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’): “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).” 
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Α. ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ είναι θ Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ του  Διμου 

για τθν: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο ΒΟΛΒΘ”, 

ςφμφωνα με τθν Προκιρυξθ και τθ φμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

Αναδόχου αυτισ. 

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

Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ ςτθ διάρκεια των 12 ετϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 297.600,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 240.000,00 € - Φ.Π.Α.: 57.600,00 €). Σο 

ςφνολο τθσ προςδιοριηόμενθσ δαπάνθσ, καλφπτεται απολφτωσ από τα εφαρμοηόμενα Σζλθ 

Θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων υμβάςεων 

(CPV) : CPV 79411000-8 – Τπθρεςίεσ Παροχισ υμβουλϊν ςε κζματα Γενικισ διαχείριςθσ 

Αναλυτικότερα, θ εκτιμϊμενθ αξία για το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ζχει ωσ εξισ: 

1. Βαςικι Σιμι φμβαςθσ : 240.000 € 

2.  ΦΠΑ 24% : 57.600,00 € 

φνολο με Φ.Π.Α. : 297.600,00 € 

Θ διάρκεια τθσ φμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 Ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ και μπορεί 

να επεκτακεί χωρίσ αφξθςθ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου, ανάλογα με τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

φμβαςθσ του Αναδόχου (Κφρια φμβαςθ) για τθν “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του 

υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ δίδεται ςτθν παρ. Δ τθσ 

παροφςασ. Θ φμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.  

Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

α. Καταλλθλότθτα για άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ οφείλουν:  

i) Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 

κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ και να αποδεικνφουν δραςτθριότθτα ςε ζργα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ (Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ - υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, κλπ).   

ii) Επιπλζον, λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 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) και τθν Τ.Α. ΔΕΠΕΑ/Γ/ 

οικ.176381/21.06.2018: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν, Ενεργειακζσ Τπθρεςίεσ, Μθτρϊο 

και  Κϊδικασ δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν ” (ΦΕΚ 2672 /Β’/6-06-2018). 

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. 
Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι Επάρκεια 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

φμβαςθσ, απαιτείται:   

α) οι προςφζροντεσ να αποδεικνφουν, ςυνολικό γενικό κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 

Οικονομικζσ Χριςεισ, τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο, από τθν αξία του Προχπολογιςμοφ τθσ ΠΤ (άνευ 

Φ.Π.Α.). ε περίπτωςθ που οι προςφζροντεσ λειτουργοφν χρονικό διάςτθμα μικρότερο τθσ τριετίασ, κα 

πρζπει να αποδεικνφουν κφκλο εργαςιϊν, για μία (1) κατ’ ελάχιςτον Οικονομικι Χριςθ, τουλάχιςτον 

ίςο ι μεγαλφτερο, από τθν αξία του Προχπολογιςμοφ τθσ ΠΤ (άνευ Φ.Π.Α.).   
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Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

φμβαςθσ, οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ 

πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ.  

υγκεκριμζνα, επί ποινι απόρριψθσ προςφοράσ, απαιτείται οι προςφζροντεσ να αποδεικνφουν:  

α)  ότι ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ,  ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον πζντε (5)  υμβάςεισ 

Παροχισ Τπθρεςιϊν που να αφοροφν παροχι Τπθρεςιϊν υμβοφλου για Ενεργειακι Αναβάκμιςθ 

υςτθμάτων Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων ςε Διμουσ ι Περιφζρειεσ, με τθ μορφι 

φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (.Ε.Α.), ςτον Δθμόςιο ι ςτον Ιδιωτικό Σομζα, όπωσ προβλζπεται 

ςτον Ν. 3855/2010 και τισ λοιπζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ,  

και  

β)  ότι επιπλζον ζχουν υλοποιιςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ τουλάχιςτον μία (1) 

φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν υμβοφλου ςε Κοςτολόγθςθ - Σιμολόγθςθ υπθρεςιϊν Κοινισ 

Ωφζλειασ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τισ ανωτζρω προχποκζςεισ κατακζτοντασ, εντόσ του 

Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά», πίνακα ανάκεςθσ ςχετικϊν εργαςιϊν 

ςυνοδευόμενο από αντίςτοιχεσ α) φμβαςθ / υμβάςεισ, ι/και β) Βεβαίωςθ / Βεβαιϊςεισ Καλισ 

Εκτζλεςθσ ι Πρωτόκολλα Παραλαβισ Ζργου / Ζργων από τον Φορζα Ανάκεςθσ.   

Οι παραπάνω προχποκζςεισ είναι δυνατό  να εκπλθρϊνονται με βάςθ τθν εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ 

Ομάδασ Ζργου του υποψιφιου Αναδόχου.  

τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ εμπειρία των ςτελεχϊν κα αποδεικνφεται με αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ ι  

βεβαιϊςεισ των φορζων - επιχειριςεων με τισ οποίεσ τα ςτελζχθ ςυνεργάςτθκαν.   

Ο Πίνακασ ςυναφϊν ζργων πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι:  

 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΧΘ 
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ 

ΤΝΣΟΜΘ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ  

ΕΡΓΟΤ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΣΕΛΕΘ 

ΕΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΡΓΟΤ 

      

γ)  να διακζτουν ομάδα  Ζργου που  κα αποτελείται τουλάχιςτον από τα παρακάτω μζλθ, τα οποία κα 

πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα περιγραφόμενα προςόντα και εμπειρία:  

   Σο ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Τπεφκυνου Ζργου (Project Manager) κα 

πρζπει να διακζτει πτυχίο Θλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ Α.Ε.Ι. και κατ’ ελάχιςτον 

δεκαπενταετι (15) επαγγελματικι εμπειρία, με ειδικι εμπειρία ςυναφι με το αντικείμενο του 

ζργου και ειδικι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα  και υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

    Ζνα (1) ςτζλεχοσ το οποίο κα πρζπει να διακζτει πτυχίο Οικονομικϊν επιςτθμϊν Πανεπιςτθμιακισ 

χολισ (Α.Ε.Ι.), τθσ θμεδαπισ θ ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ κατ’ ελάχιςτον δεκαπενταετι (15) 

επαγγελματικι εμπειρία, με ειδικι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα και υμβάςεισ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

    Ζνα (1) ςτζλεχοσ που κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον δεκαετι (10) επαγγελματικι εμπειρία 

ςε ςχεδιαςμό, προμικεια, καταςκευι και εγκατάςταςθ υλικϊν και ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ.  

    Ζνα (1) ςτζλεχοσ που κα πρζπει να διακζτει δεκαπενταετι (15) επαγγελματικι εμπειρία ςε 

Πλθροφορικι (Ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Λειτουργικά ςυςτιματα, 

Προγραμματιςμό και Ανάλυςθ ςυςτθμάτων, κακϊσ και ςε υποςτιριξθ - ζλεγχο ςε λειτουργικζσ 

πλατφόρμεσ βάςεων δεδομζνων για φνταξθ Απολογιςτικϊν Αναφορϊν και Διαγραμμάτων 

Ροισ Διαχείριςθσ. 
τισ περιπτϊςεισ Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 

κριτιρια επιλογισ(Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, Οικονομικι και 
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Χρθματοοικονομικι Επάρκεια και Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα), είναι δυνατό να καλφπτονται 

ακροιςτικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ και υποβάλλονται κατά περίπτωςθ.   

 

τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι Οικονομικοί Φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν Σεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα, 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. Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια 

επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 

που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 

4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι Οικονομικοί Φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για 

τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.   

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 φμβαςθσ. Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων μποροφν να ςτθρίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ ι άλλων φορζων.  

τθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, 80 και 81,του Ν. 4412/2016 

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 του 

ιδίου νόμου. 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 του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει 

από τον οικονομικό φορζα τθν αντικατάςταςθ φορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016. 
Κριτιριο ανάκεςθσ 

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

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

Κριτιρια Σεχνικισ Αξιολόγθςθσ (υνολικι βαρφτθτα 70%) 

Α/

Α 
ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΤΝΣΕΛΕΣ

Θ 

ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

Α Κάλυψθ Σικζμενων Προδιαγραφϊν και Απαιτιςεων  60% 

Α.1 
Κατανόθςθ ςτόχων - ιδιαιτεροτιτων ζργου. υμφωνία πρόταςθσ με τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ  
30% 

Α.2 Πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ / τεκμθρίωςθ 15% 

Α.3 
Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζργου (οργάνωςθ, εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, 

παραδοτζα) 
15% 

Β Οργάνωςθ του Ζργου 40% 

Β.1 
χιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ ζργου και προτεινόμενθ δομι και οργάνωςθ 

τθσ 
15% 

Β.2 
Λειτουργία τθσ Ομάδασ Ζργου, ροι εργαςιϊν και καταλλθλότθτα τθσ 

κατανομισ ρόλων και κακθκόντων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου 
25% 

ΤΝΟΛΟ 100% 
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Βακμολόγθςθ και κατάταξθ Προςφορϊν  

1) Βακμολόγθςθ Σεχνικισ Προςφοράσ 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ 

βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε 

κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ 

δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 

βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ υπολογίηεται με 

βάςθ τον παρακάτω τφπο: BT = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν, ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο 

δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 

καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν 

απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

2) Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Προςφοράσ 

Oι Οικονομικζσ Προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΠι τθσ 

κάκε Οικονομικισ Προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το λόγο  τθσ χαμθλότερθσ υποβλθκείςασ Οικονομικισ 

Προςφοράσ προσ τθν Οικονομικι Προςφορά ωσ ακολοφκωσ:  ΒΟΠι = 100 x  ΟΠmin/ΟΠι, όπου ΟΠmin  

είναι θ μικρότερθ υποβλθκείςα προςφορά και ΟΠι θ βακμολογοφμενθ Οικονομικι Προςφορά.  Ο 

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

βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ ορίηεται ςε  UΟΠ= 30% 

3) Προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ- Σελικι αξιολόγθςθ 

Θ τελικι αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ 

Προςφορά. Θ ςυνολικι βακμολογία Α για κάκε διαγωνιηόμενο προκφπτει από τον παρακάτω τφπο: 

                                                         Α = 100**(0,30*BΟΠ) + (0,70*BT)+.  

 Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο διαγωνιηόμενοσ με τθν 

υψθλότερθ βακμολογία Α ανακθρφςςεται προςωρινόσ Ανάδοχοσ. 

ε περίπτωςθ ιςοδφναμων Προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, 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. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 

του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  
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Β. ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο:  Αντικείμενο τθσ ςυγγραφισ 

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ είναι θ “Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ του Διμου 

για τισ Τπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ Αυτοματοποίθςθσ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων – Εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”. 

Άρκρο 2ο:  Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατ’ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του Ν. 4555/18 (133 Α'): «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον 

εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 

ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και 

άλλεσ διατάξεισ», 

2. του Ν. 4488/2017 (Α’ 137) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, 

ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» 

και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 39 «Αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 

χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ»,  

3. του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν», 

4. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

5. του Ν. 4413/2016( ΦΕΚ 148/Α/8.08.2016) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - 

Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκοφ Kοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και 

άλλεσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 19 παράγραφο 4. 

6. του άρκρου 209 παρ. 4-11, ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 Αϋ): όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν 

ςιμερα, 

7. του Ν. 3852/2010: “Αρχιτεκτονικι Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ” όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

8. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

9. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

10. του Ν. 4342/2015 υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 «Για τθν 

ενεργειακι απόδοςθ, τθν τροποποίθςθ των Οδθγιϊν 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και τθν 

κατάργθςθ των Οδθγιϊν 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» όπωσ τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 

2013/12/ΕΕ του υμβουλίου τθσ 13θσ Μαΐου 2013 «Για τθν προςαρμογι τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθν ενεργειακι απόδοςθ, λόγω τθσ 

προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κροατίασ» και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Αϋ 143/9-11-2015),  
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11. του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010) και ειδικότερα το άρκρο 16 για τισ υμβάςεισ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (ΠΤ) και τθν υλοποίθςθ αυτϊν: «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 

τθν τελικι χριςθ , ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,  

12. του Ν. 3851/2010: “Περί Επιτάχυνςθσ ανάπτυξθσ ΑΠΕ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

*Δεςμευτικοί εκνικοί ςτόχοι για διείςδυςθ ΑΠΕ ςτθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ζωσ 2020” (ΦΕΚ 

85 Α’/4-6-2010)], 

13. του Ν.4122/2013: “Περί Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2010/31/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΚ Αϋ 42/19-2-2013), 

14. τθσ Τ.Α. Δ6/7094/30.03.2011: “Πλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ 

εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ. Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ. Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ” (ΦΕΚ 918/ Β’/2011), 

15. τθσ Τ.Α. ΔΕΠΕΑ/Γ/ οικ.176381/21.06.2018: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν, Ενεργειακζσ 

Τπθρεςίεσ, Μθτρϊο και Κϊδικασ δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν ” (ΦΕΚ 2672 

/Β’/6-06-2018), 

16. του Ν. 3310/2005 (Α' 30): “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 

ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66): “Ονομαςτικοποίθςθ  

μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 

προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»”,  όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

17. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

18. του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Αϋ): “Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

υνζδριο”, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 
19. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Αϋ): “φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του 6ου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ”.  

20. του Ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ των νόμων - 

πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν  - αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "ΔΙΑΤΓΕΙΑ" και άλλεσ 

διατάξεισ” όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

21. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

22. του Ν.2690/1999 (Α' 45) : “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

23. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

24. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

25. του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

26. του Ν. 429/1976: “Περί υπολογιςμοφ & τρόπου είςπραξθσ δθμοτικϊν & κοινοτικϊν τελϊν 

κακαριότθτασ & φωτιςμοφ & ρυκμίςεωσ ςυναφϊν κεμάτων” (ΦΕΚ 235 Αϋ/1976), 

27. των άρκρων 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 “Περί των προςόδων των Διμων & Κοινοτιτων, όπωσ 

επιβλικθκαν υπζρ Διμων & Κοινοτιτων για Σζλθ Κακαριότθτασ & για Σζλθ Φωτιςμοφ, για τισ παρεχόμενεσ 

από τουσ ΟΣΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κοινοχριςτων χϊρων, περιςυλλογισ & αποκομιδισ των 

απορριμμάτων, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν θλεκτροφωτιςμοφ των κοινοχριςτων 

χϊρων” (ΦΕΚ 2 Α’/03-01-1989), 

28. του άρκρου 37, του Ν.4320/2015 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 
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29. του άρκρου  25, παρ. 12 του Ν.1828/1989 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

30. του άρκρου 2  παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 “Περί αποςβεςτικισ προκεςμίασ βεβαιϊςεωσ εςόδων” όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

31. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘ του Τπουργείου Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ», 

32. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

33. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά, 

34. τθσ με αρ. 227/2017 (ΑΔΑ: ΩΙΛΠΩ9Ω-Τ84) Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου (Δ) του Διμου Βόλβθσ 

περί ζγκριςθσ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ με τίτλο: 

«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων 

Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ», 

35. τθσ με αρ. 152/2018 (ΑΔΑ: 669ΟΩ9Ω-Φ1Κ) Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου (Δ) περί ζγκριςθσ 

διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ επιλογισ Αναδόχου για τθν Παροχι 

Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ του Διμου για τθν «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - 

Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart 

Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο  Διμο Βόλβθσ», 

36. τθσ υπ’ αρ. 68/2018 μελζτθ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ  του  

Διμου για τθν “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”», 

ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 297.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Π.Α.: 240.000,00 € -   Φ.Π.Α.: 57.600,00 €), 

37. του πρωτογενοφσ αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ Βόλβθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. το οποίο ζλαβε                                

ΑΔΑΜ Πρωτογενοφσ Αιτιματοσ: 18REQ00……………….., 

38. τθσ με αρ. πρωτ……………../…………… *ΑΔΑ: …………………] Απόφαςθσ Δθμάρχου Διμου Βόλβθσ περί 
ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ για τθν υπόψθ υπθρεςία ςε εφαρμογι των διατάξεων του 
άρκρου 203 του  Ν. 4555/2018 *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+,  

39. τθσ με αρ. πρωτ. …………/…………… *ΑΔΑ: ………………..+ Απόφαςθσ Δθμάρχου Διμου Βόλβθσ περί 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ πολυετϊν δαπανϊν, 

40. Σο εγκεκριμζνο αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ Βόλβθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. το οποίο ζλαβε                                           

ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνου Αιτιματοσ: 18REQ00……………….., 

41. τθσ υπ’ αρ. 446/2018 *ΑΔΑ: ΨΘΝΟΩ9Ω-Β9Γ+ Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν 
ςυγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
προμθκειϊν και γενικϊν υπθρεςιϊν,   

42. Σθν με αρικ. ………/2019 *ΑΔΑ: ………………………..+ Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΟΕ) του 

Διμου Βόλβθσ περί ζγκριςθσ διενζργειασ διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και κακοριςμόσ των όρων διακιρυξθσ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου 

υμβοφλου  Τποςτιριξθσ του  Διμου για τθν “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του 

υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”»,  

43. τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου (Δ) Διμου Βόλβθσ με τθν οποία κα ςυγκροτθκεί 

θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ). 

Άρκρο 3ο:  Ζγγραφα φμβαςθσ 
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Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  για τθν υλοποίθςθ τθσ “Παροχισ Τπθρεςιϊν 

Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ του Διμου ςτισ Τπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ 

Αυτοματοποίθςθσ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων – Εφαρμογζσ Smart Cities, 

με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”, είναι τα ακόλουκα: 

 θ υπ’ αρ. 68/2018 ςχετικι μελζτθ του Διμου Βόλβθσ   

 Θ Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ που κα αποςταλεί  για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτισ εφθμερίδεσ, κα αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτθ Διαφγεια, ςτο ΕΘΔΘ και 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.dimosvolvis.gr) 

 Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, θ οποία  κα 

αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτθ Διαφγεια, ςτο ΕΘΔΘ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

(www.dimosvolvis.gr)   

 Σο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ+  

 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

Άρκρο 4ο:  Χρόνοσ εκτζλεςθσ του ζργου 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ άρχεται από τθν υπογραφι τθσ και θ διάρκειά τθσ ορίηεται ςε (12) ζτθ, 

ιτοι κα είναι ιςόχρονθ με τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ. Θ θμερομθνία λιξθσ τθσ 

φμβαςθσ δφναται να παρατακεί, ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

(ακολουκϊντασ τισ παρατάςεισ τθσ Κφριασ φμβαςθσ), ςτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 

Αντικειμζνου τθσ Κφριασ φμβαςθσ. 

Άρκρο 5ο:  Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου / Εντολοδόχου 
 

 Θα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του, είτε από τθν ζδρα του, είτε από τθν ζδρα του Διμου. 

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Αντικειμζνου τθσ παροφςθσ, κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να ενθμερϊνεται για παρατθριςεισ για τθν εκτζλεςθ του 

Ζργου. 

 Μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να ζχει φυςικι παρουςία ςτθν ζδρα του Διμου εφόςον του 

ηθτθκεί και να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και 

ζκτακτεσ). 

 Παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ και 

προτάςεισ του, όπου κρίνεται απαραίτθτο, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο.   

 Πιςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ), τθν επίτευξθ των όρων 

αυτισ ποςοςτιαία και αρικμθτικά με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου και προςδιορίηει το τελικό 

τίμθμα κάκε περιοδικισ διλωςθσ. Ελζγχει και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ του επί των πάςθσ 

φφςεωσ ειςθγιςεων του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Ελζγχει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθ Κφρια φμβαςθ (ΠΤ) και 

υποβάλλει τισ παρατθριςεισ του όπου απαιτείται. 

 υμμετζχει ςτθν Σριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ ςε περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου (ΠΤ) - 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία μετζχουν επίςθσ (2) εξωτερικοί Εμπειρογνϊμονεσ που ορίηει από 

ζνα θ κάκε πλευρά. 

 Τποχρεοφται να παρίςταται ςε ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ 

(ΠΤ) εφόςον προςκαλείται, κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ 

ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όταν ςχετίηονται με τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του 

με δαπάνθ του.  

 Είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε 

ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα 

παράςχουν υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα φμβαςθ (Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ). ε περίπτωςθ 

οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 

αποκατάςταςι τθσ. 
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 Εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 

τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου 

(Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ). 

 Οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 

μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςα Αρχι. 

 Δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ φμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει υπεργολαβικά ςε 

τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν κρίςθ τθσ, ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 

 ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ (Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ) είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία, τα Μζλθ που 

αποτελοφν τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 

Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν 

τουσ. 

Άρκρο 6ο:  Τποχρεϊςεισ του εντολζα 

Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα για 

τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. 

Άρκρο 7ο:  Ζκπτωςθ του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του ν. 4412/2016) από τθν φμβαςθ 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 φμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

παρατάςεων. 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 δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

τον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν φμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 

παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ.   

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ Δθμοςίων υμβάςεων.  

2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

φμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.   

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

i) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 

προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

ii) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

iii) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ και δφνανται να 

ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 



10 

 

αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και 

τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ φμβαςθσ ζχει 

εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του Αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον Ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

Άρκρο 8ο:  Ανωτζρα βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 

και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 

επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο 

εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 

αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου, κλπ.  τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει 

λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα ςφμφωνα με το άρκρο 

204 του Ν. 4412/2016 και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για 

να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ περί 

ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

Άρκρο 9ο:  Απόρριψθ παραδοτζου - Αντικατάςταςθ 

1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΠΠΕ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 

ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 

είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υπόκειται ςε 

ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Άρκρο 10ο:  Ανακεϊρθςθ αμοιβισ 

Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι 

και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Άρκρο 11ο : Σρόποσ πλθρωμισ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ποςά που αναφζρονται ςτθν Οικονομικι 

Προςφορά του. Αναλυτικότερα: 

1. Βάςθ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Αναδόχου αποτελεί θ δεςμευτικι πρόταςθ του 

για το ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν, που περιλαμβάνεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά του. 

2. Κάκε χρόνο ο Ανάδοχοσ κα λαμβάνει ποςό αμοιβισ (ςε περιοδικζσ τρίμθνεσ πλθρωμζσ, με ετιςιο 

ςυγκεντρωτικό απολογιςμό) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Οικονομικι Προςφορά του. 

3. Ο Διμοσ ζχει λάβει  απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, περί  εκχϊρθςθσ μζρουσ των τελϊν 

φωτιςμοφ (αφοροφν τθν πλθρωμι των υπθρεςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, 

όπωσ αυτι προβλζπεται κατ ζτοσ ςτθν μελζτθ βιωςιμότθτασ και αφοροφν το ςφνολο τθσ χρονικισ 

περιόδου διάρκειασ τθσ ΠΤ), όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 43 του Ν. 4257/2014 κατά τθν ζναρξθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
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4. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα δθμιουργθκεί λογαριαςμόσ escrow για το αντικείμενο του 

παρόντοσ, με βάςθ τθ ΠΤ ςε αναγνωριςμζνο πιςτωτικό ίδρυμα και ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ 

νομοκεςία. το λογαριαςμό αυτό κα κατατίκεται από τθ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο πάροχο, το 

υπόλοιπο των τελϊν θλεκτροφωτιςμοφ που καλφπτουν τθν ετιςια αμοιβι του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ 

κα μπορεί να λαμβάνει από τον ωσ άνω λογαριαςμό το αναλογοφν ποςό που προκφπτει από τισ 

προβλζψεισ τθσ παροφςασ παραγράφου.  

5. Οι περιοδικζσ πλθρωμζσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου κα πραγματοποιοφνται, από τον λογαριαςμό 

escrow που κα τθρείται για το ςυγκεκριμζνο ζργο και ςτον οποίο κα κατατίκεται μζροσ των τελϊν 

φωτιςμοφ του Διμου, όπωσ αναγράφεται ςτθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου, και ο οποίοσ κα 

δθμιουργθκεί ςφμφωνα με τα χζδια υμβάςεων των Παραρτθμάτων VΙΙ και VΙΙΙ τθσ διακιρυξθσ, τα 

οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των υμβατικϊν Σευχϊν. 

6. Θ πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ του Αναδόχου κα γίνεται με ςφνταξθ πρακτικοφ, το οποίο κα 

κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αμοιβισ ςτον Ανάδοχο. Σο πρακτικό 

τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να εγκρίνεται αρμοδίωσ και να προωκείται για εξόφλθςθ εντόσ 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υποβολι, από τον Ανάδοχο, των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν 

πλθρωμισ. 

7. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ζχουν 

επιβλθκεί ςε αυτόν και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι.                                    

8. Ωσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, κεωροφνται οι 

χρόνοι που αναφζρονται ςτθν ΠΤ. 

9. Με απόφαςθ του Δ και φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ, 

καταγγζλλεται θ φμβαςθ, εφόςον ο Ανάδοχοσ υπαίτια δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθ 

ΠΤ. 

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παρακράτθςθ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ, για τθ ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι, φόρου ειςοδιματοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν και επιβαρφνεται με κάκε άλλθ νόμιμθ 

αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο 

βαρφνει τον Ανάδοχο. ε κάκε περίπτωςθ είςπραξθσ τθσ αμοιβισ του, με τθ διαδικαςία που 

προαναφζρκθκε, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να προςκομίηει πζραν των παραπάνω δθλϊςεων και 

εγγυιςεων, τα εξισ δικαιολογθτικά:  Σιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν και λοιπά παραςτατικά, 

Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κακϊσ και κάκε άλλο προβλεπόμενο από τθ νομοκεςία 

ζγγραφο. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και κάκε 

άλλου δικαιολογθτικοφ που ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι.  

Άρκρο 12ο:  Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

I. Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ φμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

II. Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ φμβαςθσ.  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. 
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III. 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 αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

Άρκρο 13ο:  Επίλυςθ διαφορϊν 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα 

προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ που κα υπογραφεί.   

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 

τθσ Θεςςαλονίκθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.   

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 

προβλεφκεί ςτθ φμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα 

πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν.   

Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά 

δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο και με τθν εφαρμογι των διατάξεων του 

άρκρου 129 του Ν.4412/2016.  
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Γ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σου ςυμμετζχοντα  …………………………………………………………… με ζδρα τ……………………………… οδόσ 

…………….……… αρικμ. …………………… Σ.Κ. …………………Σθλ. …………………….Fax…………………… 

Προσ:  ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Προκιρυξθσ 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: 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α.  ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘ 

1. υνολικι αμοιβι Αναδόχου (χωρίσ ΦΠΑ) : € 

 
Β. ΧΡΟΝΙΚΘ ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΜΟΙΒΘ  (Αξίεσ χωρίσ ΦΠΑ) 

ΕΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΕΣΘΙΑ ΑΜΟΙΒΘ ΕΣΘΙΑ ΑΜΟΙΒΘ 

1 20.000  

2 20.000  

3 20.000  

4 20.000  

5 20.000  

6 20.000  

7 20.000  

8 20.000  

9 20.000  

10 20.000  

11 20.000  

12 20.000  

ΤΝΟΛΟ (€) 240.000,00  
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Δ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ - Τποδομζσ  

ε ότι αφορά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των υποδομϊν υςτθμάτων Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων 

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

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 - τον Πίνακα Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν 

(Παράρτθμα 3), 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. 

 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 ςθμείο τεκεί 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 
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Δίκτυο Φωτιςμοφ, οπότε το τεχνικό προςωπικό ελζγχει οπτικά κάκε φωτιςτικό ςϊμα. Οι λαμπτιρεσ 

μζνουν για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα εκτόσ λειτουργίασ (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 Παράρτθμα 3 τθσ 

παροφςασ. 

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). 

Θ ςυνολικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ από τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων 

Χϊρων (Οδοφωτιςμόσ) του Διμου, κα είναι τουλάχιςτον 60%, επί ποινι αποκλειςμοφ για τουσ υποψθφίουσ 

Αναδόχουσ.  

Οριςμοί 

το κείμενο που ακολουκεί οι παρακάτω όροι λειτουργοφν υποβοθκθτικά και ζχουν τθν εξισ ζννοια: 

1.  Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ:  Θ Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ του Διμου 

για τισ Τπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ Αυτοματοποίθςθσ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων – Εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ 

(εφεξισ κα αναφζρεται ςαν Κφρια φμβαςθ και αφορά τθ φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ - εφεξισ 

ΠΤ - του Αναδόχου με το Διμο). 

1. Ανάδοχοσ (Παρζχων Τπθρεςίεσ): Ο Διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Αντικείμενο τθσ 

παροφςασ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ), κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ. 

2. Ανακζτουςα Αρχι (ΑΑ):  Ο Διμοσ Βόλβθσ. 
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3. Αντικείμενο Παροχισ Τπθρεςιϊν:  Θ Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ για 

τισ Τπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ Αυτοματοποίθςθσ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων – Εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ, 

ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ και τθ φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου του Ζργου (ΠΤ). 

4. Διαγωνιηόµενοσ:  κάκε Φυςικό ι Νοµικό Πρόςωπο ι Ζνωςθ Προςϊπων, που κα υποβάλει 

προςφορά ςτον Διαγωνιςµό για τθν ανάλθψθ του Αντικειμζνου τθσ παροφςθσ. 

5. Διαγωνιςμόσ:  Ο Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διεκνι Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 

τιμισ, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν: Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ 

του  Διμου για τισ Τπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ Αυτοματοποίθςθσ του υςτιματοσ 

Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων – Εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο 

Διμο Βόλβθσ, προχπολογιςμοφ 240.000,00 ευρϊ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ), τθ 

διενζργεια του οποίου προκιρυξε θ Ανακζτουςα Αρχι. 

6. 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. 

7. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ):  Σο ςυλλογικό Όργανο, που κα οριςτεί 

ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, με αρμοδιότθτα τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και τθν τμθματικι και οριςτικι παραλαβι των 

αντικειμζνων των υμβατικϊν Σευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. 

8. Προκιρυξθ:  Θ Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και τα Παραρτιματα τθσ, κακϊσ επίςθσ και τυχόν 

νεότερα Σεφχθ, Παραρτιματα, ςχετικζσ τροποποιθτικζσ ι διευκρινιςτικζσ αποφάςεισ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλα ςτοιχεία που κοινοποιικθκαν ςτουσ Διαγωνιηομζνουσ, τα οποία 

αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο και περιλαμβάνουν τουσ όρουσ διενζργειασ του Διαγωνιςµοφ. 

9. Προςφορά: Θ προςφορά που κα κατακζςει κάκε Διαγωνιηόµενοσ και θ οποία περιλαμβάνει τθν 

ολοκλθρωμζνθ Σεχνικι και Οικονοµικι Προςφορά του για τθν ανάλθψθ του Αντικειμζνου τθσ 

παροφςθσ ςτο διάςτθμα ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν. 

10. Προχπολογιςμόσ για τον Ανεξάρτθτο φμβουλο:  Ο Προχπολογιςμόσ του Αντικειμζνου τθσ 

παροφςθσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ. 

11. Κφρια φμβαςθ του Ζργου (ΠΤ): Θ Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ 

Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, 

ςτο Διμο Βόλβθσ, όπωσ αυτι ζχει ολοκλθρωκεί μετά το πζρασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και 

τθν κιρυξθ Αναδόχου. 

12. Προχπολογιςμόσ Αμοιβϊν Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ του Ζργου (ΠΤ): Ο Προχπολογιςμόσ 

Προςφοράσ του Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ του Ζργου (ΠΤ) και το ςφνολο των εκτιμϊμενων 

Αμοιβϊν του, με βάςθ τθν επίτευξθ Ενεργειακισ Εξοικονόμθςθσ ςτθ διάρκεια τθσ υμβατικισ 

Περιόδου. 

13. φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν:  Θ φμβαςθ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ  του  Διμου για δϊδεκα (12) ζτθ. 

14. Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ:  Είναι, ςυνολικά, θ  Προκιρυξθ του ςχετικοφ Διαγωνιςμοφ, τα Παραρτιματα 

αυτισ, κακϊσ και το ςφνολο των εγγράφων που τθ ςυνοδεφουν, επί τθ βάςει των οποίων 

διενεργικθκε ο Διαγωνιςμόσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου. 

15. Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ: Ο φμβουλοσ που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ςυγκεκριμζνα 

από το Διμο, 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 Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). Παρακολουκεί και 

πιςτοποιεί με βάςθ τθ φμβαςθ και τα υμβατικά Σεφχθ τθν καλι εκτζλεςθ του Ζργου (ΠΤ) και 

πιςτοποιεί τθν τιρθςθ των επιμζρουσ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου τθσ Κφριασ 

φμβαςθσ (ΠΤ). 



17 

 

16. Ζτοσ Αναφοράσ: Ωσ ζτοσ αναφοράσ για τον υπολογιςμό τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ ορίηεται το 

ζτοσ και οι αναφερόμενεσ τιμζσ τθσ αντίςτοιχθσ Προκιρυξθσ των υμβατικϊν Σευχϊν του Ζργου 

(ΠΤ). 

17. IPMVP – International Performance Measurement and Verification Protocol:  Διεκνισ μεκοδολογία 

που περιγράφει κοινζσ πρακτικζσ ςτθ μζτρθςθ, υπολογιςμό και αναφοράσ των επιτυχθμζνων 

εξοικονομιςεων ςε ζργα ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και εξοικονόμθςθσ.  Αντιπροςωπεφει ζνα 

πλαίςιο για τθν αναφορά των εξοικονομιςεων με διαφανι, αξιόπιςτο και ςυνεπι τρόπο.     

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν υμβοφλου για τθν υλοποίθςθ του ζργου: 

Παροχι Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ του  Διμου για τισ Τπθρεςίεσ Ενεργειακισ 

Αναβάκμιςθσ Αυτοματοποίθςθσ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων - 

Εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ. 

ΕΙΑΓΩΓΘ - ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ 

Ο ρόλοσ του υμβοφλου Τποςτιριξθσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου είναι να παρακολουκεί και 

πιςτοποιεί με βάςθ τθν Κφρια φμβαςθ (ΠΤ), τθν καλι εκτζλεςθ τθσ και να πιςτοποιεί τθν τιρθςθ των 

επιμζρουσ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου (ΠΤ). Θ Κφρια φμβαςθ αφορά τθν υλοποίθςθ του 

ζργου με τίτλο: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ»”.  

Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ Τποςτιριξθσ: 
 

 κα παρακολουκεί τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, των όρων τθσ Κφριασ φμβαςθσ 

(ΠΤ), κα εκπονιςει τθν Μεκοδολογία:  

α. Αξιολόγθςθσ & Ελζγχου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, χζδιο Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ 

Εξοικονομιςεων Ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία IPMVP,  

β.  Ελζγχου επιπζδων φωτιςμοφ ςτο ςφνολο τθσ υμβατικισ Περιόδου (ςφμφωνα με τισ  

προδιαγραφζσ του ΕΝ13201 -2015) και  

γ. Σιρθςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (Παράρτθμα 1: υγγραφι Τποχρεϊςεων), 
 

 κα ειςθγείται επί τροποποιιςεων τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ), όπωσ και άλλων προβλζψεων που 

αναφζρονται ςε αυτι και κα ςυνεργάηεται με τθν ΕΠΠΕ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) και το Διμο.  
 

 κα ςυντάςςει, πζραν των υπολοίπων προβλζψεων, εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του Ζργου (ΠΤ), για τθν τιρθςθ των όρων τθσ φμβαςθσ αυτοφ, 
 

 κα ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιων εκ των ουςιωδϊν όρων τθσ 

Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ), και κα τθν υποβάλλει ςτον Ανάδοχο για ςυμμόρφωςθ και ςτθν 

Επιβλζπουςα Τπθρεςία και το Διμο για ενθμζρωςθ.  

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Πιο ςυγκεκριμζνα ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ: 

1. Εκπονεί τθν μεκοδολογία:  

α.  Αξιολόγθςθσ και Ελζγχου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, χζδιο Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των 

εξοικονομιςεων ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία IPMVP,  

β.  Ελζγχου επιπζδων φωτιςμοφ (ςφμφωνα με τισ  προδιαγραφζσ του ΕΝ13201 -2015) και  

γ.  Σιρθςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ςφμφωνα με το Παράρτθμα 1: υγγραφι Τποχρεϊςεων).  
 

Εντόσ 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 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 (ΠΤ). 
 



18 

 

2. Καταρτίηει ςυγκριτικό Πίνακα Δεικτϊν Αποδόςεων (KPIs), με βάςθ τα διεκνι δεδομζνα και 

Κανονιςμοφσ (ο οποίοσ κα αναπροςαρμόηεται ανά διετία με βάςθ τισ διεκνείσ εξελίξεισ), εντόσ 45 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του, με βάςθ τα υποβλθκζντα ςτθν Σεχνικι Προςφορά 

του Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

3. χεδιάηει Αρικμθτικό μοντζλο Τπολογιςμοφ αλγόρικμο για τθν κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν 

θλεκτροφωτιςμοφ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα, εντόσ 6 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ του. 

4. Παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ και 

προτάςεισ του, όπου κρίνεται απαραίτθτο, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο.   

5. Πιςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ Κφριασ φμβαςθσ του Ζργου (ΠΤ), τθν τιρθςθ του 

εγκεκριμζνου ςχεδίου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ ςφμφωνα με τθ 

μεκοδολογία IPMVP και τθν επίτευξθ των επιπζδων φωτιςμοφ (ςφμφωνα με τισ  προδιαγραφζσ του 

ΕΝ13201 -2015), βάςει των ςχετικϊν όρων τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και τθσ Κφριασ 

φμβαςθσ (ΠΤ), ποςοςτιαία και αρικμθτικά, με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου και προςδιορίηει 

το τελικό τίμθμα κάκε περιοδικισ διλωςθσ. 

6. Ελζγχει και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ του επί των πάςθσ φφςεωσ ειςθγιςεων του Αναδόχου 

(ΠΤ) προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

7. υμμετζχει ςτθν Σριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου (ΠΤ) και 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ τριμελισ αυτι επιτροπι εμπειρογνωμόνων ορίηεται ωσ 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. 

8. Ελζγχει και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ του επί των ανά διετία δειγματολθπτικϊν μετριςεων που 

πραγματοποιεί Ανάδοχοσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ του Ζργου.   

9. υμμετζχει ςτισ επιςκζψεισ – επικεωριςεισ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ ΠΤ ανά πάςα ςτιγμι και κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ΠΤ μαηί με οποιοδιποτε άλλο αρμόδιο πρόςωπο για τον ζλεγχο τθσ καλισ 

κατάςταςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, τθν εξακρίβωςθ τυχόν φκορϊν, μετατροπϊν ι μεταβολϊν χριςεων / 

λειτουργιϊν αυτισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ΠΤ από τον 

Ανάδοχο τθσ ΠΤ.  

10. Τποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ Κφριασ 

φμβαςθσ (ΠΤ) εφόςον προςκαλείται, κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε 

φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όταν αυτζσ ςχετίηονται με τισ ανωτζρω 

αναφερόμενεσ 1. ζωσ 7. υποχρεϊςεισ του με δαπάνθ του. 

Ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν πιςτοποίθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ: το τζλοσ κάκε τριμινου ο Ανάδοχοσ, κα 

υποβάλει λογαριαςμό ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με το ποςό αμοιβισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

Οικονομικι του Προςφορά και υπό τθν προχπόκεςθ, ότι επιτυγχάνεται για το ςυγκεκριμζνο τρίμθνο το 

ποςοςτό μείωςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που αυτόσ εγγυάται.  

Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό λογαριαςμό εντόσ                          

15 θμερϊν από τθν υποβολι του (Πλάνο Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ 

που κα περιλαμβάνεται ςτο εγκεκριμζνο, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου 

που κα ζχει  εκπονιςει) 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 τθσ 

Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ)) για ζλεγχο – αποδοχι, θ οποία το κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο. Βάςει του ανωτζρω 

πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το τιμολόγιο τθσ 

τριμθνιαίασ αμοιβισ.  
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18. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΟΤ 

ΟΙ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ κα περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ 

Φάςεισ: 

Φάςθ Α:  φνταξθ Τποςτθρικτικϊν Κειμζνων-Εργαλείων  

Θ Φάςθ Α περιλαμβάνει τθν ςφνταξθ υποςτθρικτικϊν κειμζνων και εργαλείων που κα διαςφαλίηουν τθν 

εφρυκμθ και ποιοτικι υλοποίθςθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ. υγκεκριμζνα ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ:  
 

 κα υποβάλλει  Μεκοδολογία: α. Αξιολόγθςθσ & Ελζγχου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, χζδιο 

Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ Εξοικονομιςεων Ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία IPMVP, β. 

Ελζγχου επιπζδων φωτιςμοφ (ςφμφωνα με τισ  προδιαγραφζσ του ΕΝ13201 -2015) και γ. Σιρθςθσ 

τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ςφμφωνα με το Παράρτθμα 1: υγγραφι Τποχρεϊςεων), εντόσ 45 θμερϊν 

από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του. 
 

 κα καταρτίςει  Πίνακα Δεικτϊν Αποδόςεων (KPIs) με βάςθ τα διεκνι δεδομζνα και Κανονιςμοφσ, 

εντόσ 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του. Επίςθσ δφναται να προβαίνει ςε 

αναπροςαρμογζσ των  KPIs ςφμφωνα με τισ διεκνείσ εξελίξεισ ανά διετία, με προχπόκεςθ τθν 

ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Αρχι και τθν αποδοχι των αναπροςαρμογϊν από τον Ανάδοχο τθσ 

Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 
 

 κα καταρτίςει εντόσ 6 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του, Αρικμθτικό μοντζλο 

Τπολογιςμοφ αλγόρικμο για τθν κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν θλεκτροφωτιςμοφ, ςφμφωνα με τα Διεκνι 

Πρότυπα. 

Φάςθ Β:  Τποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια  Τλοποίθςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ 

Θ Φάςθ Β περιλαμβάνει τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ  τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) και τθν υποςτιριξθ του 

Διμου ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, που αναφζρονται ανωτζρω, ςε 

ολόκλθρθ τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου (Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ). 

Ομάδα Ζργου/χιμα Διοίκθςθσ τθσ φμβαςθσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου:   

Σο ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Τπεφκυνου Ζργου (Project Manager) κα πρζπει 

να διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρίεσ:  

 Να διακζτει πτυχίο Θλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ Α.Ε.Ι. και κατ’ ελάχιςτον δεκαπενταετι 

(15) επαγγελματικι εμπειρία, με ειδικι εμπειρία ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου και ειδικι 

εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα  και υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

Θ Ομάδα Ζργου του Ανεξάρτθτου υμβοφλου κα αποτελείται τουλάχιςτον από τα παρακάτω μζλθ, τα 

οποία κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα περιγραφόμενα προςόντα και εμπειρίεσ:  
 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ το οποίο κα πρζπει να διακζτει πτυχίο Οικονομικϊν επιςτθμϊν Πανεπιςτθμιακισ 

χολισ (ΑΕΙ), τθσ θμεδαπισ θ ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ  κατ’ ελάχιςτον δεκαπενταετι (15) 

επαγγελματικι εμπειρία, με ειδικι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα και υμβάςεισ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ.  
 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ που κα πρζπει να διακζτει κατϋ ελάχιςτον δεκαετι (10) επαγγελματικι εμπειρία ςε 

ςχεδιαςμό, προμικεια, καταςκευι και εγκατάςταςθ υλικϊν και ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, ςυναφι 

με το αντικείμενο τθσ παροφςασ.  
 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ που κα πρζπει να διακζτει δεκαπενταετι (15) επαγγελματικι εμπειρία ςε 

Πλθροφορικι (Ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Λειτουργικά ςυςτιματα, Προγραμματιςμό 

και Ανάλυςθ ςυςτθμάτων, κακϊσ και ςε υποςτιριξθ - ζλεγχο ςε λειτουργικζσ πλατφόρμεσ βάςεων 

δεδομζνων για φνταξθ Απολογιςτικϊν Αναφορϊν και Διαγραμμάτων Ροισ Διαχείριςθσ. 
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19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ άρχεται από τθν υπογραφι τθσ και θ διάρκειά τθσ ορίηεται ςε (12) ζτθ, 

ιτοι κα είναι ιςόχρονθ με τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). Θ θμερομθνία λιξθσ τθσ 

φμβαςθσ (Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ) δφναται να παρατακεί, ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, (ακολουκϊντασ τισ όποιεσ τυχόν παρατάςεισ τθσ Κφριασ φμβαςθσ), ςτο πλαίςιο τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ  ομαλισ υλοποίθςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

20. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΕΡΓΟΤ 

Σα Παραδοτζα του ζργου τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, είναι: 

Παραδοτζα Α:  φνταξθ Τποςτθρικτικϊν Κειμζνων-Εργαλείων  

Σα Παραδοτζα Α ςυνδζονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ τθσ Φάςθσ Α και περιλαμβάνουν: 

 Α1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: Μεκοδολογία:  

α. Αξιολόγθςθσ & Ελζγχου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, χζδιο Μζτρθςθσ και 

Επαλικευςθσ Εξοικονομιςεων Ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία IPMVP,  

β. Ελζγχου επιπζδων φωτιςμοφ (ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΕΝ13201 -

2015) και  

γ.  Σιρθςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ςφμφωνα με το Παράρτθμα 1: υγγραφι 

Τποχρεϊςεων), εντόσ 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του. 

 Α2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: υγκριτικόσ Πίνακασ Δεικτϊν Αποδόςεων (KPIs), με βάςθ τα διεκνι δεδομζνα και 

Κανονιςμοφσ (ο οποίοσ κα αναπροςαρμόηεται ανά διετία με βάςθ τισ διεκνείσ 

εξελίξεισ), εντόσ 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του. 

 Α3 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: Αρικμθτικό μοντζλο Τπολογιςμοφ αλγόρικμοσ για τθν κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν 

θλεκτροφωτιςμοφ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα, εντόσ 6 μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ φμβαςθσ του. 

Παραδοτζα Β:   Τποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια  Τλοποίθςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ 

 Β1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: αράντα οκτϊ (48) τριμθνιαίεσ Αναλυτικζσ Εκκζςεισ με παρατθριςεισ και 

προτάςεισ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

 Β2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: αράντα οκτϊ (48) τριμθνιαίεσ πιςτοποιιςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ Κφριασ 

φμβαςθσ (ΠΤ) 

 Β3 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: Παρατθριςεισ επί των πάςθσ φφςεωσ ειςθγιςεων και των ανά διετία 

πραγματοποιοφμενων δειγματολθπτικϊν μετριςεων του Αναδόχου τθσ Κφριασ 

φμβαςθσ (ΠΤ) προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι 

 Β4 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: Παρατθριςεισ  ελζγχου τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςφμφωνα με τθ Κφρια φμβαςθ (ΠΤ), όπου αυτό απαιτθκεί. 

 Β5  ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ: Σελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ, ςτθ λιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Εκτιμϊμενθ αξία φμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ: (240.000,00 €). 

Αναλυτικότερα, θ εκτιμϊμενθ αξία για το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ζχει ωσ εξισ: 

Βαςικι τιμι φμβαςθσ  240.000,00 € 

φνολο με Φ.Π.Α. 24% 297.600,00 € 

Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ κα πρζπει να πιςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ Κφριασ φμβαςθσ 

και τθν επίτευξθ των όρων αυτισ, ποςοςτιαία και αρικμθτικά με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου τθσ 

Κφριασ φμβαςθσ του ζργου και κα προςδιορίηει το τελικό τίμθμα κάκε περιοδικισ διλωςθσ.  

Με βάςθ τθν προαναφερόμενθ ζγγραφθ πιςτοποίθςθ, κα πραγματοποιοφνται οι περιοδικζσ πλθρωμζσ 

του Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ του ζργου από τον λογαριαςμό escrow που κα τθρείται για το 

ςυγκεκριμζνο ζργο και ςτον οποίο κα κατατίκεται μζροσ των τελϊν φωτιςμοφ του Διμου. 
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Φ.Π.Α. / Κρατιςεισ /δικαιϊματα τρίτων / επιβαρφνςεισ: Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του 

δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. Επίςθσ, 

βαρφνεται με τθ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 

παραςτατικϊν. 
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