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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, για τθν επιλογι Aναδόχου για τθν: 

 ΡΑΟΧΘ  ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΩΝ ΧΩΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΕΣ 
SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘΣ» 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 240.000 €, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%  

ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΚΑΤΑ CPV 79411000-8:  ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΑΟΧΘΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ταυρόσ  Κεςςαλονίκθσ 

Πόλθ ταυρόσ Κεςςαλονίκθσ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 57014 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS  EL522 

Σθλζφωνο +30 23973 30220 / +30 23973 30221 

Φαξ +30 23970 65600 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  promithies.dimosvolvis@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μαρία Καραγιάννθ / Ευτυχία Κοφρτθ     

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.dimosvolvis.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)   

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Διμοσ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

Εφαρμοςτζο Εκνικό Δίκαιο  είναι το Ελλθνικό.  

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

I. Σα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 

ςτθν διεφκυνςθ (URL):  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. 

II. Οι Προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ:  www.promitheus.gov.gr. 

III. Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από διεφκυνςθ:  http://www.dimosvolvis.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία:  Διεκνισ Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016 (Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτιριο ανάκεςθσ  

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

Χρθματοδότθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Βόλβθσ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω φμβαςθ 

βαρφνει τθν με Κ.Α.: 20.6117.0001 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του Φορζα και ζχουν γίνει οι ςχετικζσ 

πολυετείσ  αναλιψεισ υποχρζωςθσ.   

χετικι θ με αρ. πρωτ. 24289/31-12-2018 Απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ διάκεςθ των 

πιςτϊςεων, πολυετϊν - ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του Διμου και θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο 

(Διαφγεια), με ΑΔΑ (6ΚΝΚΩ9Ω-53Τ).   

Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ φμβαςθσ κα γίνει από Μδιουσ Πόρουσ, προερχόμενουσ από τα Ανταποδοτικά 

Σζλθ Θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου Βόλβθσ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://piraeus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ  είναι θ Ραροχι  Υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Συμβοφλου  Υποςτιριξθσ  του  Διμου για 

τθν:  “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων 

και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”, ςφμφωνα με τθν Προκιρυξθ και 

τθ φμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου αυτισ.   

Ο Διμοσ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ανοιχτι διαδικαςία και με κριτιριο τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, προςφορά 

για τθν ανάδειξθ Αναδόχου τθσ φμβαςθσ με τίτλο: «Ραροχι  Υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Συμβοφλου  Υποςτιριξθσ  

του  Διμου για τθν: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

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

φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί Κοινοφ Λεξιλογίου για τισ Δθμόςιεσ 

υμβάςεισ (Common Procurement Vocabulary - CPV) θ ςφμβαςθ ταξινομείται με τον εξισ CPV: 

CPV 79411000-8 – Υπθρεςίεσ Ραροχισ Συμβουλϊν ςε κζματα Γενικισ διαχείριςθσ. 

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. 

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

1. Βαςικι Σιμι φμβαςθσ: 240.000,00 € 

2.  Φ.Π.Α. 24%:                       57.600,00 € 

Σφνολο με Φ.Ρ.Α.:             297.600,00  € 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ 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 Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

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

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ δίδεται ςτα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ  Λ  

και ΛΛ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.   

Θ φμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.  

1.4 Θεςμικό Ρλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ 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 «ΚΛΕΛΚΕΝΘ Λ»+ - 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»,  

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 4 

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),  

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, 

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ
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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 "ΔΛΑΤΓΕΛΑ" και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν 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 Λδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Κζματα”,  

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, 

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: ΩΛΛΠΩ9Ω-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: 18REQ004281279, 

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ
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38. τθσ με αρ. πρωτ. 24226/28-12-18 *ΑΔΑ: ΩΠ0ΝΩ9Ω-Β6Κ+ 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 «ΚΛΕΛΚΕΝΘ Λ»+,  

39. τθσ με αρ. πρωτ. 24289/31-12-18 *ΑΔΑ: 6ΚΝΚΩ9Ω-53Τ+ 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: 18REQ004291948, 

41. τθσ υπ’ αρ. 446/2018 *ΑΔΑ: ΨΚΝΟΩ9Ω-Β9Γ+ Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ςυγκρότθςθ 
επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και 
γενικϊν υπθρεςιϊν,   

42. Σθν με αρικ. 68/2019 *ΑΔΑ: ΩΘΓ0Ω9Ω-2ΕΝ] 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). 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ Ρροςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των Προςφορϊν είναι θ 4θ του μθνόσ Απριλίου, του ζτουσ  2019, θμζρα 

Ρζμπτθ και ϊρα 13:00 μ.μ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 4 του άρκρου 27 του                                  

Ν. 4412/2016. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

από τθν 7θ του μθνόσ Μαρτίου, του ζτουσ  2019, θμζρα Ρζμπτθ. 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» κα γίνει τθν                      

10θ του μθνόσ Απριλίου, του ζτουσ  2019, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10.00 π.μ.. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 04/03/2019 ςτθν 

Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ..: 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα 

ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 71425. 

Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 

66 του Ν. 4412/2016 :  

ςτισ εφθμερίδεσ:   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

 ΘΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ   

ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜ/ΝΙΑ & ΩΑ 

ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ               

ΘΜ/ΝΙΑ & ΩΑ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜ/ΝΙΑ & ΩΑ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

07/03/2019 
07/03/2019 

13:00:00 μ.μ. 
04/04/2019 

13:00:00 μ.μ. 
10/04/2019 

10:00:00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?function_id=17557&resp_id=50657&resp_appl_id=396&security_group_id=0&lang_code=EL&params=sxwJ0olpsb5Iwjsy28X8OnMoYOTBO-XwDyhC8zCYcm8&oas=zjeRhKPvmYLgeKpFfeG5Xw..
ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 7 

1. Θμεριςια Σοπικι ( Κακθμερινι Σοπικι Εφθμερίδα τθσ Κεςςαλονίκθσ ) 

2. Επτά Θμζρεσ (Σοπικι Εβδομαδιαία)  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΑΤΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   

www.dimosvolvis.gr  ςτθν διαδρομι: Ενθμζρωςθ ► Διακθρφξεισ  και αναρτικθκε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 

του Διμου.  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ 

διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεςμεφονται ότι:  

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 

ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β)  δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ)  λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

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

 θ με αρ. 4544/07-03-2019 Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ (ΑΔΑ: ΨΠΣΚΩ9Ω-878, ΑΔΑΜ: 19PROC004575934), 

όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *Αρικμόσ Προκιρυξθσ:                        

2019/S 046-105614+ και ςτισ εφθμερίδεσ. 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα I-VIII που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, θ οποία  

δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτο ΕΘΔΘ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

(www.dimosvolvis.gr)   

- Παράρτθμα I:  Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, 

- Παράρτθμα II:  Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων, 

- Παράρτθμα III:  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ+, 

- Παράρτθμα IV:  Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ, 

- Παράρτθμα V:  Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, 

- Παράρτθμα VI:  χζδιο φμβαςθσ, 

- Παράρτθμα VII:  χζδιο φμβαςθσ Μεςεγγφθςθσ, 

- Παράρτθμα VIII:  χζδιο φμβαςθσ Ενεχυριάςεωσ Απαιτιςεων,  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) 

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

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 

ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

του ωσ άνω ςυςτιματοσ. Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ 

και ςε όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Βόλβθσ: www.dimosvolvis.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 

τθν καταλθκτικι  θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα Οικονομικοφσ Φορείσ, δθλαδι 

από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 

αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 

κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον Οικονομικό Φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) 

θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) όταν τα ζγγραφα τθσ 

φμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν 

ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 

προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 

νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ 

τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο             

(Πρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171)).  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα  - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλλονται ςτα αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.   

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι 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. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ 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 

ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) 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 πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

χετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 

ςε περίπτωςθ Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

i) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

ii) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια φμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και,  

iv) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων υμβάςεων. 

2.  Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ κατακυρωκεί, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν Ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθσ νομικισ μορφισ. 

3.  τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό 

των 4.800,00 ευρϊ.   

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ αυτϊν που μετζχουν ςτθν Ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, και να εκδίδεται υπζρ του υποψθφίου και προσ τον Διμο, άλλωσ θ 

προςφορά απορρίπτεται.   

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 

λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 ,δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 

υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

Οικονομικόσ Φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από 

τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 11 

α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β)  δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου 

τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 

ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια 

ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 

διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον 

ςτον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.3.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α)  όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  
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ι/και   

β)  όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ,  

ι/και 

γ)  θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 

του Οικονομικοφ Φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ 

κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ, προςφζρων 

Οικονομικόσ Φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

α. εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  
 

β.   εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν Οικονομικό Φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ φμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
 

γ.    υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
 

δ.     εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
 

ε.    εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ φμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του                                

Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
 

ςτ.   εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ φμβαςθσ, προθγοφμενθσ φμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 

προθγοφμενθσ φμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ φμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
 

η.     εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 

για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
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αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 

κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  
 

θ.    εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
 

κ.    εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 

για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

φμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ και (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν 

λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ φμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε 

κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ, και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω Οικονομικόσ Φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον Οικονομικό Φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ Φορζασ που ζχει 

αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 

κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.   

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 

2.2.3.8. Οικονομικόσ Φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του                     

Ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ φμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

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

ςθμείων 2.2.4 ζωσ 2.2.7 που ακολουκοφν, αρκεί να ικανοποιοφνται τουλάχιςτον από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

2.2.4 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).   
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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. 

2.2.5 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.).   

2.2.6 Τεχνικι 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 Λδιωτικό 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 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΧΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΟΥ  ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΓΟΥ 

      

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:  
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   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.Λ. 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.Λ.), 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 των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, είναι δυνατό να καλφπτονται ακροιςτικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ και 

υποβάλλονται κατά περίπτωςθ.   

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

2.2.8   Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

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

(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν Σεχνικι και Επαγγελματικι Λκανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 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 ΛΛ του Παραρτιματοσ ΧΛΛ 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. 

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 16 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι Ρροςφορϊν  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ Οικονομικοί Φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. 

Επίςθσ οι Οικονομικοί Φορείσ κατακζτουν ζγγραφα τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ κριτθρίων επιλογισ του άρκρου 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8. Σο ΕΕΕ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του ςχετικοφ Παραρτιματοσ. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 

ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ Οικονομικοφ Φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο 

τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 

προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ των Οικονομικϊν Φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ φμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 

περ. γ του Ν. 4412/2016. 

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

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι Φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 

υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 

τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 

(παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

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 

των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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 

Ζνωςθσ, 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).  

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που ζχει 

ανακζςει τθ φμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
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Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α)  για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του Ποινικοφ Μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ Φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ.  Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω Οικονομικοφ Φορζα ι 

ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β)  για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ β πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Αν το κράτοσ - μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ Φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 

περίπτωςθ II τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Οικονομικοφ 

Φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 

δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ)  για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ 

και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του Οικονομικοφ Φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. τθν περίπτωςθ όπου το πιςτοποιθτικό 

αυτό δεν εκδίδεται από τον αρμόδιο φορζα, μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ. 

δ)  για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ 

του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016. 

ε)  για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 

ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.  Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παρ. 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

I. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι βεβαίωςθ Αρμόδιασ Αρχισ, με το οποίο να πιςτοποιείται 

αφενόσ θ εγγραφι του υποψιφιου ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 

κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςισ και κα αποδεικνφουν δραςτθριότθτα ςε ζργα:  ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 

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

II. Επιπροςκζτωσ να πιςτοποιείται θ εγγραφι ςτο Μθτρϊο του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ             

(Τ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011) “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν, Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ 
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δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ” 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) με τθ ςχετικι βεβαίωςθ. ε περίπτωςθ Ζνωςθσ να 

πιςτοποιείται θ εγγραφι ενόσ τουλάχιςτον εκ των μελϊν τθσ. Εάν ο προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ ζχει 

τθν ζδρα του ςτο εξωτερικό, να πιςτοποιείται θ εγγραφι ςτο αντίςτοιχο μθτρϊο Esco Registry εφόςον είναι 

διακζςιμο. ε κάκε περίπτωςθ να καλφπτεται θ ανωτζρω προχπόκεςθ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι Οικονομικοί 

Φορείσ προςκομίηουν:  Λςολογιςμοφσ και ςυναφϊν Δθλϊςεων (αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκφπτει ο 

κφκλοσ εργαςιϊν του Οικονομικοφ Φορζα), ι ςε περίπτωςθ Φυςικϊν Προςϊπων Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ 

και Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο Οικονομικόσ 

Φορζασ κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί.  Εάν ο Οικονομικόσ 

Φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 

τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν: 

Αναλυτικοφσ καταλόγουσ που κα αναφζρονται τα ζργα και οι ποςότθτεσ που απαιτοφνται ςτθν Σεχνικι Εμπειρία 

και ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά (φμβαςθ / υμβάςεισ, ι/και β) Βεβαίωςθ / Βεβαιϊςεισ 

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

Για τθν Ομάδα Ζργου υποβάλλονται τα αναλυτικά βιογραφικά των ςτελεχϊν που τθν απαρτίηουν και υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986 ότι αποδζχονται τθ ςυμμετοχι τουσ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν 

Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου.  

Β.5. 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. 

Β.6. 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 

εν λόγω Οικονομικϊν Φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ 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 των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.8. τθν περίπτωςθ που Οικονομικόσ Φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 

ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 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 Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ (Συνολικι βαρφτθτα 70%) 

Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Α Κάλυψθ Τικζμενων Ρροδιαγραφϊν 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% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

2.3.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

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.  

τθ διάρκεια εξζταςθσ των Τποφακζλων «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», όςοι 

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

ςυνεχίηεται θ εξζταςθ του υπολοίπου τθσ «ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τουσ και δεν γίνονται δεκτοί. Οι υποψιφιοι 

που δεν γίνονται δεκτοί μετά τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ των Τποφακζλων «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - 

ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», αποκλείονται από τθν διαδικαςία. Ο Τποφάκελοσ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» δεν 

αποςφραγίηεται. 

2.3.3 Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Συνολικι Βαρφτθτα 30%): 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% 
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2.3.4. Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ: 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.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ Ρροςφορϊν 

Οι Προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για  όλεσ 

τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ .  Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ Προςφορζσ. 

Θ Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε 

από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 

του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ (Άρκρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016). Όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν κα 

πρζπει να ζχουν ςυνταχτεί ι να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Εξαιροφνται τα ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, τα οποία μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Με τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο Τποψιφιοσ είναι απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά 

των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ και ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 

ςτο Διαγωνιςμό. Οι Προςφορζσ αφοροφν ςε ολόκλθρο το αντικείμενο του παρόντοσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ ι 

προςφορζσ που υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα αντικειμζνου ι μζροσ 

αυτοφ, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να 

διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ τζτοιων προςφορϊν. Οι προςφζροντεσ 

δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ. Μετά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των Προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε 

διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Προςφοράσ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι Προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 

διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016, 

ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 

πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 

περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
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διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ.)»                                 

(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ - Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Τ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 

του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Τπουργικισ Απόφαςθσ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο φςτθμα. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα 

τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ 

2.4.2.3. Οι Οικονομικοί Φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

I. ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ Σεχνικι Προςφορά  ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
 

II. ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ Οικονομικι 

Προςφορά του Οικονομικοφ Φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν. 4412/16. 

Εφόςον ζνασ Οικονομικόσ Φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  Δεν χαρακτθρίηονται ωσ 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν Οικονομικι 

Προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι Οικονομικοί Φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου 

pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται.  ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του υςτιματοσ, όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω:  

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 

αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 

ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου 

τθσ υπογραφισ.  Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 

ςτον Οικονομικό Φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον 

Οικονομικό Φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 

θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον             

Ν. 4250/2014. Σζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 

πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ Φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, 

κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ φραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 

προβλζπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι Φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του 

Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. Θ  Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί  από 

προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
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υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά / ςτοιχεία  που ζχουν 

υποβάλει θλεκτρονικά, όταν απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν:  1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 

άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 και 2) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 

και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

1)  υμπλθρωμζνο το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

φμβαςθσ (ΕΕΕ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα 8 τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ καταρτίηεται βάςει του 

τυποποιθμζνου εντφπου  του Παραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ  του ςχετικοφ Παραρτιματοσ. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ Οικονομικοφ Φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο είναι 

δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 

είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον Οικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 

ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ 

Οικονομικϊν Φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ 

τθσ Ζνωςθσ. 

Επίςθσ: 

 ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων Οικονομικϊν Φορζων, κάκε τρίτοσ 

Φορζασ που δανείηει εμπειρία, οφείλει να υποβάλει ξεχωριςτό ΕΕΕ. Ειδικά ςτο Μζροσ IV «Κριτιρια 

Επιλογισ» του ΕΕΕ ςυμπλθρϊνονται τα πεδία εκείνα για τα οποία δανείηει τθν εμπειρία. 

 ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ (βλ. ΕΕΕ, 

μζροσ IV, παρ. Γ «ποςοςτό υπεργολαβίασ»), τμιμα/τα του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ που 

υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ προςφοράσ του κάκε υπεργολάβοσ που 

αναλαμβάνει κάποιο από τα τμιματα αυτά, οφείλει να υποβάλει ξεχωριςτό ΕΕΕ. 

τοιχεία, που κατά τθν περιεχόμενθ ςτο ΕΕΕ διλωςθ του προςφζροντοσ - ςτο πρόςωπο του οποίου 

ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ - αποδεικνφουν ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 

αξιοπιςτία του.  

2) Εγγφθςθ υμμετοχισ ςφμφωνα  με το άρκρο 72 του Ν. 4412/16. 

Θ Προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από 

Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 

2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ, ιτοι 4.800,00 €. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και 

προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Τπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι 

(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 

υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ 

φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι 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. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν 

Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ υμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ τθσ 

Ελλάδασ, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από 

ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.   

Οι εγγυιςεισ αυτζσ 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 

ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) 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 πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

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

τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

χετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ. 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Οικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ.  

ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ, 

αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθν φμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που 

απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ υμμετοχισ 

καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά το χρόνο λιξθσ 

ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Οικονομικό Φορζα που κθρφχκθκε Ανάδοχοσ με τθν 

προςκόμιςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ 

προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 

από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

3) Όλα τα δικαιολογθτικά - ζγγραφα τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ των κριτθρίων επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 , 

2.2.5 , 2.2.6 , 2.2.7 και 2.2.8 τθσ παροφςασ. 
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2.4.3.2 Τεχνικι Ρροφορά 

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. 

H Σεχνικι Προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, 

περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ 

τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα..   

Ειδικότερα, θ πρόταςθ πρζπει, κατ ελάχιςτον, να αναφζρει: 

 Αναλυτικι Σεχνικι Περιγραφι μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ των Παραδοτζων (οργάνωςθ, εργαλεία). 

 Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των Παραδοτζων.  

 Σθν Ομάδα Ζργου, με αναλυτικά βιογραφικά και παρουςίαςθ τθσ εμπλοκισ τουσ ςτο Ζργο. 

 Λειτουργία τθσ Ομάδασ Ζργου, ροι εργαςιϊν και καταλλθλότθτα τθσ κατανομισ ρόλων και κακθκόντων των 

μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 

Ότι άλλο κρίνουν οι υποψιφιοι ότι κα ςυνειςφζρει ςτθν αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα 

με τα κριτιρια που ορίηονται ςτθν παροφςα. ε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνεται αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ 

ςτθν Σεχνικι Προςφορά.  

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. 

Οι Οικονομικοί Φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ φμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.   

Απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να 

επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  ε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ 

πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν e-mails όλων των μελϊν τθσ. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου “Οικονομικι Ρροςφορά” / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ Οικονομικϊν 

Ρροςφορϊν 

Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνει τθν Οικονομικι Προςφορά του Οικονομικοφ Φορζα. Θ 

Οικονομικι Προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό)φάκελο «Οικονομικι 

Προςφορά». Θ Οικονομικι Προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 

του ςυςτιματοσ.  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 θ Οικονομικι Προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 

ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
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Ειδικότερα, επιπρόςκετα του ανωτζρω παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου, ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει, επί 

ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο «Οικονομικισ Προςφοράσ» ςτον θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό, αρχείο το οποίο δθμιουργείται με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ που προβλζπεται ςτο 

Παράρτθμα ΛV τθσ παροφςασ.  

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε 

περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 

δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.   

Σο νόμιςμα τθσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά ςε ευρϊ, διαφορετικά θ προςφορά απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. Τποβολι οικονομικισ προςφοράσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυνεπάγεται τθν απόρριψι τθσ.  

Φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε είδουσ δαπάνεσ 

μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, αμοιβζσ καταςκευαςτϊν ι και υπεργολάβων, ταξίδια, ζξοδα προςωπικοφ κλπ. κα 

επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ςυνεπϊσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ από τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτθν 

κατάρτιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των Ρροςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον παρόντα Διαγωνιςμό για 

διάςτθμα  12 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο ςτθν παροφςα 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 

τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 

ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Οικονομικοί Φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι.   

τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζμειναν τισ Προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 

οι λοιποί Οικονομικοί Φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ Ρροςφορϊν 

H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν, απορρίπτει, 

ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

I. θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ Προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ Προςφορϊν), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, Σεχνικισ Προςφοράσ), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακζλου Οικονομικισ Προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

Προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ Προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ Προςφορϊν),                     

3.2 (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 
 

II. θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 

διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 

αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ, 
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III. για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 

τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, 
 

IV. θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
 

V. θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ και ςτθν 

περίπτωςθ Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ Οικονομικϊν Φορζων 

που ςυμμετζχουν, είτε αυτοτελϊσ, είτε ωσ μζλθ Ενϊςεων, 
 

VI. θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
 

VII. θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
 

VIII. θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 

Προκιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  Προςφορϊν  αρμόδιο Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 

Προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά»                           

τθν 10θ του μθνόσ Απριλίου, του ζτουσ  2019, θμζρα Τετάρτθ  και ϊρα 10:00 π.μ., ιτοι τθν *4θ+ εργάςιμθ 

θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 

κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 

παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 

τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ 

πεδίου του υςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα και αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά 

ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν.  

Αναλυτικότερα, ςθμαίνονται από τον προςφζροντα με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 

εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του                          

Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ Οικονομικόσ Φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 

διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται 

ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν Οικονομικι 

Προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Για τθν προαγωγι τθσ ςαφινειασ, ςε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο των Προςφορϊν χρθςιμοποιοφνται 

ςυντομογραφίεσ (abbreviations) για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τουσ 

Τποψιφιουσ Αναδόχουσ να αναφζρουν ςε ιδιαίτερο πίνακα, ςυνοδευτικό των Προςφορϊν, τισ ςυντομογραφίεσ 

αυτζσ και τθν επεξιγθςθ αυτϊν.  

υντομογραφίεσ που εμφανίηονται μόνο μία φορά ςτο κείμενο μποροφν εναλλακτικά να αναπτφςςονται ςτο 

υποςζλιδο ι ςτο ίδιο το κείμενο. Με τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ, κεωρείται δεδομζνο ότι ο Τποψιφιοσ είναι 

απολφτωσ ενιμεροσ επί των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου του παρόντοσ, των πθγϊν προζλευςθσ των 

πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ, κλπ, και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο 

φάκελο του Διαγωνιςμοφ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμζνων διατάξεων. Ειδικότερα: 

α)  το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 

δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 

Οργάνου. 
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β) τθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό Όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 

τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 

αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για 

τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 

με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ 

προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ)  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν εκείνων των 

προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ)  Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν  που αποςφραγίςτθκαν 

και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ φμβαςθσ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι απαιτεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.  

τθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ 

δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται: ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 

Σεχνικισ Προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια  τθν ίδια βακμολογία Σεχνικισ Προςφοράσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

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

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

Οικονομικϊν Φορζων.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου - Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 

του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 29 

Σα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό Ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 

του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν  (3)  θμερϊν 

από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 

ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 

Ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, 

μζςω του υςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 

προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 15 επιπλζον θμζρεσ.  

Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ Αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)   κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)   δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii)  από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 

τισ οποίεσ ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ  ότι πλθροί, οι 

οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

ςφμφωνα με τισ παρ. 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ  Επιτροπισ  

του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 

προςωρινοφ Αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Σα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται 

με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - Σφναψθ Σφμβαςθσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 

προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό Ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 

του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 

επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 

ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 
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α)  άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παρ. 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και 

μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του                    

Ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό Ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 

προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ 20 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ φμβαςθ και ζχει ι είχε 

υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ 

τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι 

προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 

ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά 

πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α)  δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 

αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β)  δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 

άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ)  δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ ςτον 

θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςφυγι» και 

επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 

υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του Ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 

άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α. Σο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι 

μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ 

προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 

προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του Ν.4412/2016. 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΘΔΘ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 

ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 

οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - Οικονομικοί Φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΠΠ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο 

δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 

διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 

που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (Καλισ Εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 

1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%, επί του ετιςιου, κάκε φορά, ποςοφ 

που κα προβλζπει θ φμβαςθ,  εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα 

ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ φμβαςθσ.   

Σο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ φμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, 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.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ 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. 

4.2  Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο και τουσ Τπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 

από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 

ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ φμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ.  Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου Αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ο κφριοσ 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.   

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 33 

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 

διάρκεια τθσ φμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω φμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.   

ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβουσ τθσ φμβαςθσ, αυτόσ 

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

τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ / των τμθμάτων τθσ φμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

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

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

αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ φμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ φμβαςθσ.   

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 φμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

 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.  

4.5 Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ φμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

φμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

4.6.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

φμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:   

α)  θ φμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του                                     

Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ,  

β)  ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ φμβαςθσ,  

γ)  θ φμβαςθ 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 του Δικαςτθρίου τθσ 

Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. 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. 

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 VΛΛ και VΛΛΛ 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 ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ, 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.  
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5.1.2. 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. Λδίωσ 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 του 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. 

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

5.2 Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα Εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 
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απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 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. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 

5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 

μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 

ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ  

6.1.1. Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 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 ανωτζρω επιτροπι ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 

προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 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, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του 

Ν.4412/2016.  

6.2  Διάρκεια Σφμβαςθσ  

6.2.1. Θ ιςχφσ τθσ φμβαςθσ άρχεται από τθν υπογραφι τθσ και θ διάρκειά τθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) ζτθ και  

κα είναι ιςόχρονθ με τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ 

του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων - Εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ 

Ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”, χωρίσ αφξθςθ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου για όςο διάςτθμα αυτι διαρκζςει. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων, ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ 

προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

Ραραδοτζα Α:  Σφνταξθ Υποςτθρικτικϊν Κειμζνων-Εργαλείων  

 Α1 ΡΑΑΔΟΤΕΟ:    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 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: 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 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Αρικμθτικό μοντζλο Τπολογιςμοφ αλγόρικμοσ για τθν κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν 

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

φμβαςθσ του. 

Ραραδοτζα Β:   Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια  Υλοποίθςθσ τθσ Κφριασ Σφμβαςθσ 

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

ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

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

φμβαςθσ (ΠΤ) 

 Β3 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Παρατθριςεισ  επί των πάςθσ φφςεωσ ειςθγιςεων και των ανά διετία πραγματοποιοφμενων 

δειγματολθπτικϊν μετριςεων του Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι 

 Β4 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Παρατθριςεισ  ελζγχου τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα 

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

 Β5  ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Σελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ, ςτθ λιξθ τθσ  Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 
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Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ 

διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ φμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 

λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα Παραδοτζα 

τθσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  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, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 

Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ), που ζχει ςυγκροτθκεί, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Λ 

και ΛΛ τθσ παροφςασ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να 

παραςτεί και ο Ανάδοχοσ.  

Αν θ Επιτροπι Παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Παραλαβισ υποχρεοφται να 

προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ φμβαςθσ και να ςυντάξει 

ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο με απόφαςι του, θ 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν 

από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, 

κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ φμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 

του Ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 

ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 

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

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

διάρκειασ τθσ φμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 

25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

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 διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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6.5 Αναπροςαρμογι Τιμισ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ.    

 

 

  Σταυρόσ, 24/12/2018 

 

 

                                                              Σταυρόσ, 07/03/2019 

   

 

 

 
 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

και με τθν αρικ. 324/2018 Α.Δ. 

Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

 

ΚΑΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 40 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ - Υποδομζσ  

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 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. 
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• 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). 

2. Ανάδοχοσ (Ραρζχων Υπθρεςίεσ): Ο Διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Αντικείμενο τθσ 

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

3. Ανακζτουςα Αρχι (ΑΑ):  Ο Διμοσ Βόλβθσ. 

4. Αντικείμενο Ραροχισ Υπθρεςιϊν:  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). 

5. Διαγωνιηόµενοσ:  κάκε Φυςικό ι Νοµικό Πρόςωπο ι Ζνωςθ Προςϊπων, που κα υποβάλει προςφορά ςτον 

Διαγωνιςµό για τθν ανάλθψθ του Αντικειμζνου τθσ παροφςθσ. 

6. 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, 
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προχπολογιςμοφ 240.000,00 ευρϊ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ), τθ διενζργεια του οποίου 

προκιρυξε θ Ανακζτουςα Αρχι. 

7. 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. 

8. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ):  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. 

9. Ρροκιρυξθ:  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. 

10. Ρροςφορά: 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. 

11. Ρροχπολογιςμόσ για τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο:  Ο Προχπολογιςμόσ του Αντικειμζνου τθσ παροφςθσ, 

όπωσ αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ. 

12. Κφρια Σφμβαςθ του Ζργου (ΣΡΥ): 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. 

13. Ρροχπολογιςμόσ Αμοιβϊν Αναδόχου τθσ Κφριασ Σφμβαςθσ του Ζργου (ΣΡΥ): 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. 

14. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν:  Θ φμβαςθ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

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

15. Τεφχθ 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. 

16. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ:  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. 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). 

18. 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.     

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

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

Υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Συμβοφλου Υποςτιριξθσ του  Διμου για τισ Υπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ 

Αυτοματοποίθςθσ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων - Εφαρμογζσ Smart Cities, με 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑ 

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.  

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Ποιο 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). 
 

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 
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(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.  

19. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

ΟΛ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου Τποςτιριξθσ κα περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ Φάςεισ: 

Φάςθ Α:  Σφνταξθ Υποςτθρικτικϊν 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 
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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:  Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια  Υλοποίθςθσ τθσ Κφριασ Σφμβαςθσ 

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.Λ. 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 

(ΑΕΛ), 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. 

20. ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ 

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). 

21. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΕΓΟΥ 

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

Ραραδοτζα Α:  Σφνταξθ Υποςτθρικτικϊν Κειμζνων-Εργαλείων  

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

 Α1 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: 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. 
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 Α2 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: 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 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Αρικμθτικό μοντζλο Τπολογιςμοφ αλγόρικμοσ για τθν κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν 

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

φμβαςθσ του. 

Ραραδοτζα Β:   Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια  Υλοποίθςθσ τθσ Κφριασ Σφμβαςθσ 

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

ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

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

φμβαςθσ (ΠΤ) 

 Β3 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Παρατθριςεισ επί των πάςθσ φφςεωσ ειςθγιςεων και των ανά διετία πραγματοποιοφμενων 

δειγματολθπτικϊν μετριςεων του Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι 

 Β4 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Παρατθριςεισ  ελζγχου τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα 

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

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

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

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 € 

Σφνολο με Φ.Ρ.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. 

Φ.Ρ.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩ9Ω-ΜΥΖ





 

ελίδα 47 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

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 «ΚΛΕΛΚΕΝΘ Λ»+ - 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),  

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»,  
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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 "ΔΛΑΤΓΕΛΑ" και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν 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 Λδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Κζματα”,  

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, 

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..)»,  
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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: ΩΛΛΠΩ9Ω-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: 18REQ004281279, 

38. τθσ με αρ. πρωτ. 24226/28-12-18 *ΑΔΑ: ΩΠ0ΝΩ9Ω-Β6Κ+ 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 «ΚΛΕΛΚΕΝΘ Λ»+,  

39. τθσ με αρ. πρωτ. 24289/31-12-18 *ΑΔΑ: 6ΚΝΚΩ9Ω-53Τ+ 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: 18REQ004291948, 

41. τθσ υπ’ αρ. 446/2018 *ΑΔΑ: ΨΚΝΟΩ9Ω-Β9Γ+ Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ςυγκρότθςθ 
επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και 
γενικϊν υπθρεςιϊν,   

42. Σθν με αρικ. 68/2019 *ΑΔΑ: ΩΘΓ0Ω9Ω-2ΕΝ+ 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 Σφμβαςθσ 

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) 
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 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:  Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου / Εντολοδόχου 
 

 Κα 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. 
 

 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. 
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Άρκρο 6ο:  Υποχρεϊςεισ 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 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 
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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 : Τρόποσ 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. 

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 VΛΛ και VΛΛΛ 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. 
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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. Λδίωσ 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. 

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 

Κεςςαλονίκθσ, 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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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ 

(Ε.Ε.Ε.) ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προβλζψεισ:  

α. Θ Ανακζτουςα Αρχι:  

1. Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

το Ε.Ε.Ε. που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα 

κατάλλθλα πεδία.  

2. το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε., επιλζγει εξαγωγι.  

3. Σο αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό πρόγραμμα 

που ζχουμε ςτουσ Θ/Τ). Σο αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΘΔΘ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ.  

β. Ο Οικονομικόσ Φορζασ:  

1. Πρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΘΔΘ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Τ του και να μεταβεί 

ςτθν ιςτοςελίδα:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

τθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.» και να «ανεβάςει» το αρχείο του 

ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε. του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΘΔΘ.  

2. τθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν κακοριςτεί 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι δυνατό, 

υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο.  

3. Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Σο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ του με 

χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. ε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε. μπορεί να 

εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο 

διαδίκτυο. ε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕ.Ε.Ε. μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι.  

4. Τπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα).  

5. Τποβάλλει και το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε. τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του 

με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.  

γ. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ:  

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε. είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf, είτε με το ανζβαςμα του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα 

που το δθμιοφργθςε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε. που 

επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ:  

α. τθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 

υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε..  

β. τθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, 

πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε. μαηί με χωριςτό Ε.Ε.Ε., όπου 

παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.  
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γ. τθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 

κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 

χωριςτό Ε.Ε.Ε., ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΛΛ ζωσ V αυτοφ.  

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε. ιςχφουν τα ακόλουκα:  

(1) ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο 

είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο των 

φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

(2) Σο ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε. που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παρ.2 (β-γ) 

του παρόντοσ άρκρου  

(3) Κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται 

ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα ςχετικά νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το Ε.Ε.Ε..  

(4) Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για τα 

τυχόν Ε.Ε.Ε. που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

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

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

Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘΣ  

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: 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α.  ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘΣ 

1. υνολικι αμοιβι Αναδόχου (χωρίσ Φ.Π.Α.) :                                 € 

 

Β. ΧΟΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΑΜΟΙΒΘΣ  (Αξίεσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΕΤΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΘΣ 

1 20.000,00  

2 20.000,00  

3 20.000,00  

4 20.000,00  

5 20.000,00  

6 20.000,00  

7 20.000,00  

8 20.000,00  

9 20.000,00  

10 20.000,00  

11 20.000,00  

12 20.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ (€) 240.000,00  

 

 Σόποσ                  

 Θμερομθνία                                     

 Ο Προςφζρων                             

 

 

 

 

    (Ονοματεπϊνυμο και ςφραγίδα) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Εκδότθσ (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. /  

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Προσ: (Πλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………4 υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……........... 

(διεφκυνςθ) ……………………….., ι    

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) .............., ΑΦΜ: ..............  

(διεφκυνςθ) ……… ι    

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….………………………………….. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ  

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, ………………………  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ...............  Διακιρυξθ/ Πρόςκλθςθ / 

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  .................................................... 6  τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: (τίτλοσ ςφμβαςθσ)/ για το/τα 

τμιμα/τα………………………… και καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν τθν ……………………. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 

(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Σο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα 

καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 9. ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε 

να κεωριςουμε τθν Σράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ 

κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 

τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 
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1. Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Σο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το 

ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016). 

4 Όπωσ. υπος. 3. 

5 υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

6 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ  

7 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά. 

8 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

9 ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 Ν. 4412/16).  

10 Άρκρο 72 Ν. 4412/2016. 

11 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε 

με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ 

υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εκδότθσ (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Προσ: (Πλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………………..4 

υπζρ του:     

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................…….., ι    

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: ….................  

(διεφκυνςθ).......................…….. ι    

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ).... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ...................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ).... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ).... 

  (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ 

αρικ ..... ςφμβαςθσ (τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / 

Πρόςκλθςθ / Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ 

Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Σο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) ι 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 

τθν Σράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 

τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 
1 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ.
 

4 Όπωσ υποςθμείωςθ 3. 

5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν,  

7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

8 φμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 

φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για το διάςτθμα που κα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

9 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 

οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

“Ραροχι  Υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου Συμβοφλου Υποςτιριξθσ  του Διμου ςτο ζργο: Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - 

Αυτοματοποίθςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτο Διμο ……………………” 

το Διμο ……………… ςιμερα ../…/2019 θμζρα ………………….. οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) Ο Διμοσ  ……………….. νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από τθ Διμαρχο αυτοφ κ. ………………………., 

2) Θ εταιρία …………………. με  το διακριτικό τίτλο ………………, που εδρεφει ςτον ………………., ΑΦΜ: ……………., ΔΟΤ: 

…………….., ……………………….. Σ.Κ…………….., νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον ………………………………... 

Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ, καλοφμενοσ του λοιποφ «ςυμβαλλόμενοσ», ζχοντασ υπόψθ ότι θ  εκτζλεςθ τθσ 

φμβαςθσ δζνεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ 

πράξεισ, όπωσ ιςχφουν ςτο Άρκρο 2 τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων: 

ςυνάπτει με τθ δεφτερο ςυμβαλλόμενο, καλοφμενο του λοιποφ «αντιςυμβαλλόμενοσ», Σφμβαςθ ςφμφωνα με 

τουσ παρακάτω όρουσ: 

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 

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

ζργο: Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και 

εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”. Σο φυςικό αντικείμενο του παρόντοσ 

αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του Διμου για το Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ: “Ενεργειακι 

Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart 

Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτο Διμο Βόλβθσ”, όπωσ ειδικότερα αναφζρεται ςτο επιςυναπτόμενο 

Παράρτθμα Λ – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ τθσ φμβαςθσ. 

Άρκρο 2ο: Διάρκεια - Τροποποίθςθ 

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 (Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του 

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

ςτο Διμο Βόλβθσ). 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. Θ φμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά 

τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Άρκρο 3ο: Αμοιβι 

Ωσ αμοιβι τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ ορίηεται το ποςό των ……………….. ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%) και ……………….. 

ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 

Άρκρο 4ο: Τρόποσ καταβολισ αμοιβισ 

Θ δαπάνθ του ζργου όπωσ αυτό κα αναφζρεται με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, κα βαρφνει τον ΚΑ: ………………. 

του προχπολογιςμοφ εξόδων κάκε Οικονομικοφ Ζτουσ, ςφμφωνα με τθν …/2018 Απόφαςθ, με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ διάκεςθ των πιςτϊςεων, πολυετϊν - ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του Διμου και θ οποία 

αναρτικθκε ςτθ Διαφγεια (ΑΔΑ: ……………………….), όπωσ κα τροποποιθκεί με βάςθ τθν Οικονομικι Προςφορά 

του Αναδόχου.  

Θ αμοιβι του Αναδόχου προςδιορίηεται με βάςθ τθν Οικονομικι Προςφορά του, ωσ εξισ:  

ΕΤΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΘΣ (€) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΘΣ (€) 

1   

2   

3   
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ΕΤΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΘΣ (€) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΘΣ (€) 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

ΣΥΝΟΛΟ (€)   

Αναλυτικότερα: 

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. 

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

απολογιςμό) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Οικονομικι Προςφορά του. 

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. 

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 αναλαμβάνει από τον ωσ άνω 

λογαριαςμό το αναλογοφν ποςό που προκφπτει από τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ παραγράφου.  

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 παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, και ο οποίοσ κα δθμιουργθκεί ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ 

Μεςεγγφθςθσ και Ενεχυρίαςθσ Εςόδων.  

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 θμερϊν από τθν υποβολι, από τον 

Ανάδοχο, των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. 

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.                                    

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

ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ ςαν Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου. 

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. 

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, 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. 
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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.  

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. Λδίωσ 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. 

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 5ο: Υποχρεϊςεισ ςυμβαλλομζνων  

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 

 Κα 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 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, 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 ειςθγιςεων του Αναδόχου προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 
 

 Ελζγχει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τθ Κφρια φμβαςθ και 

υποβάλλει τισ παρατθριςεισ του όπου απαιτείται. 
 

 υμμετζχει  ςτθν Σριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου - 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 εφόςον 

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

Ανακζτουςασ Αρχισ όταν ςχετίηονται με τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ 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 

οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα φμβαςθ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι 

ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
 

 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. 
 

 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. 
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 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. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων, ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ 

προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

 Α1 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: 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 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: 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 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Αρικμθτικό μοντζλο Τπολογιςμοφ αλγόρικμοσ για τθν κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν 

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

τθσ φμβαςθσ του. 

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

ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ). 

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

φμβαςθσ (ΠΤ) 

 Β3 ΡΑΑΔΟΤΕΟ: Παρατθριςεισ επί των πάςθσ φφςεωσ ειςθγιςεων και των ανά διετία πραγματοποιοφμενων 

δειγματολθπτικϊν μετριςεων του Αναδόχου τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΠΤ) προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι 

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

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

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

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

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

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

εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Υποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 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 ανωτζρω επιτροπι 

ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Aναδόχου, 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. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι υποχρεωμζνθ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. 

Άρκρο 6ο: Ραραλαβι Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν / Ραραδοτζων 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 

Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ), που ζχει ςυγκροτθκεί, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Λ 
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και ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να 

παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. 

Αν θ Επιτροπι Παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Παραλαβισ υποχρεοφται να 

προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ φμβαςθσ και να ςυντάξει 

ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο με απόφαςι του, θ 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν 

από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, 

κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται 

οι προβλεπόμενοι από τθ φμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 του Ν. 4412/2016.  

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

Άρκρο 7ο: Απόρριψθ Ραραδοτζων - 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 διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Άρκρο 8ο - Εγγυθτικι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, για τθν τιρθςθ των όρων τθσ 

φμβαςθσ θ οποία εκδίδεται από αναγνωριςμζνα πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν μελϊν αυτό το δικαίωμα.  

Σο φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%, επί του ετιςιου, κάκε φορά, 

ποςοφ που κα προβλζπει θ φμβαςθ, χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κα 

ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Θ εγγυθτικι 

επιςτολι επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Θ 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ παροφςασ φμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, κα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ 

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. 
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Άρκρο 9ο: Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα Εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

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: 

iv) 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, 

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

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

vi) 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 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 10ο: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων                

7 και 9 τθσ παροφςασ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

Άρκρο 11ο: Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ φμβαςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: α) θ φμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ φμβαςθσ, β) ο 

Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ λόγων αποκλειςμοφ, 

και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ φμβαςθσ και γ) θ φμβαςθ 

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 του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 

πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
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Άρκρο 12ο: 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 13ο: 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 14ο : 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 

Κεςςαλονίκθσ, 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.  

Οι υμβαλλόμενοι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕΣΕΓΓΥΘΣΘΣ 

τθ *●+και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα ςτισ ../../2019, θμζρα ……….., οι κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Σο Νομικό Πρόςωπο *●+με τθν επωνυμία «*●+», που εδρεφει *●+και εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν υπογραφι 

τθσ παροφςασ, από *●+, καλοφμενο εφεξισ «Μεςεγγυοφχοσ».  

2. Ο Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ βακμοφ με τθν επωνυμία «Διμοσ *●+», που εδρεφει ςτθ *●+, και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο κ. *●+, εφεξισ καλοφμενοσ «Οφειλζτθσ». 

3. Σθσ Αναδόχου Εταιρείασ  με τθν επωνυμία «………………………….», που εδρεφει ςτθν *●+, και εκπροςωπείται 

νόμιμα από τον *●+, εφεξισ καλοφμενθ «Δικαιοφχοσ».  

υμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 

ΑΘΟ 1: ΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1 Με τθν υπ’ αρικμ. …/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Οφειλζτθ κατακυρϊκθκε το ζργο: 

“Παροχι  Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου  Τποςτιριξθσ  του  Διμου ςτθν: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - 

Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο *●+” ςτο Δικαιοφχο, με αντικείμενο τθν παρακολοφκθςθ και ςτον ζλεγχο τθσ 

Κφριασ φμβαςθσ με τίτλο: “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτο Διμο *●+” και υπεγράφθ θ 

από .../../2019 φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) μαηί με τα Παραρτιματά τθσ.  

1.2 Ο προχπολογιςμόσ του Αντικειμζνου τθσ παροφςθσ / ποςό κατακφρωςθσ ανζρχεται ςτισ *●+ € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου, προερχόμενεσ από 

ανταποδοτικά τζλθ φωτιςμοφ του, εκτεινόμενα ςτο ςφνολο τθσ διάρκειασ τθσ παροφςασ φμβαςθσ για 12 ζτθ. Θ 

φμβαςθ ζχει εγκρικεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Οφειλζτθ. 

1.3 Σο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου *●+, με τθν υπϋ αρικμ.  …../2018 απόφαςι του ΑΔΑ (*●+) αποφάςιςε: 

 Σθ ςφναψθ φμβαςθσ Εκχϊρθςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 (όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 του νόμου 4257/2014) κάκε απαίτθςθσ του Οφειλζτθ από τα ανταποδοτικά 

τζλθ φωτιςμοφ που ειςπράττει ο εκάςτοτε Φορζασ - Πάροχοσ θλεκτρικισ ενζργειασ (πχ Δ.Ε.Θ ι άλλοσ 

εναλλακτικόσ πάροχοσ) από τουσ κατά νόμο υπόχρεουσ που βρίςκονται μζςα ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του 

Οφειλζτθ υπζρ του Οφειλζτθ, μζςω των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που εκδίδει ο 

εκάςτοτε Πάροχοσ και αποδίδει εν ςυνεχεία ςτον Οφειλζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 25/1975 «Σζλθ 

ΟΣΑ - Είςπραξθ από ΔΕΘ κλπ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν 

Συμβατικι Αμοιβι του Αναδόχου.  

 Σθ ςφςταςθ Ειδικοφ Καταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα κατατίκενται οι Εκχωροφμενεσ 

Απαιτιςεισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ΠΤ. 

1.4 Με τθν υπ’ αρικμ …/2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Οφειλζτθ, θ οποία εκδόκθκε κατόπιν τθσ 

ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ του *●+ οριςτικοποιικθκαν το τελικό ποςό για τθ ςφςταςθ Ειδικοφ Καταπιςτευτικοφ 

(Δεςμευμζνου) Λογαριαςμοφ (escrow account) ςτο *●+ φψουσ *●+ € για το ςυγκεκριμζνο ζργο, ςτον Δικαιοφχοσ του ωσ 

άνω Ειδικοφ Καταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Λογαριαςμοφ (escrow account) και το ποςό δζςμευςθσ ανά περίοδο 

πλθρωμισ για το ζργο: “Παροχι  Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου  Τποςτιριξθσ του Διμου ςτο ζργο: “Ενεργειακι 

Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, 

με εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο”. Σο ποςό δζςμευςθσ ανά ζτοσ αντιςτοιχεί ςτθν ςυμβατικι αμοιβι του 

Δικαιοφχου ανά ζτοσ βάςθσ τθσ από …/…/2019 υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ. Επιπροςκζτωσ: 

 Σον οριςμό του Μεςεγγυοφχου ωσ χειριςτι και Μεςεγγυοφχου των παραπάνω ποςϊν (εκχωροφμενων 

απαιτιςεων) που κα κατατεκοφν ςε αυτόν και τθν χοριγθςθ ςε αυτόν ανζκκλθτθσ εντολισ και 

εξουςιοδότθςθσ να προβαίνει ςτισ ενζργειεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςτα πλαίςια τθσ από ../../2019 φμβαςθ.  
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 Σθν εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου του Οφειλζτθ να οριςτικοποιιςει το ποςό, τουσ ειδικότερουσ όρουσ και 

ςυμφωνίεσ για τθ ςφςταςθ του παραπάνω Ειδικοφ Καταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Λογαριαςμοφ και να 

υπογράψει τισ ςχετικζσ υμβάςεισ. 

 Σθν εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου του Οφειλζτθ να προβεί ςε κάκε νόμιμθ απαραίτθτθ ενζργεια για τθν 

υλοποίθςθ τθσ παραπάνω απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Οφειλζτθ. 

ΑΘΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ιδθ με τθν παροφςα ο Οφειλζτθσ και ο Δικαιοφχοσ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται να οριςκεί ο Μεςεγγυοφχοσ 

χειριςτισ και Μεςεγγυοφχοσ του escrow account και χορθγοφν ςε αυτόν τθν ανζκκλθτθ εντολι και 

εξουςιοδότθςθ να προβεί ςτισ ενζργειεσ που κα ςυμφωνθκοφν ειδικότερα ςτθ φμβαςθ αυτι.  

Προσ εξυπθρζτθςθ τθσ παραπάνω ςυμφωνίασ, ο Οφειλζτθσ και ο Δικαιοφχοσ ςυμφωνοφν ότι το ποςό των 

Εκχωροφμενων Ετιςιων Απαιτιςεων κα κατατίκεται ςε Ειδικό Καταπιςτευτικό (Δεςμευμζνο) Λογαριαςμό 

(escrow account) του Μεςεγγυοφχου, το οποίο κα αποδεςμεφεται και κα εκταμιεφεται προσ τον ανάδοχο, 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ. 

Για το ςκοπό αυτό ο Δικαιοφχοσ ςυςτινει τον υπ’ αρικ. *●+ Ειδικό Καταπιςτευτικό (Δεςμευμζνο) Λογαριαςμό 

(εφεξισ καλοφμενο «Λογαριαςμόσ») ςτον Μεςεγγυοφχο, ςτον οποίο κα κατατίκενται τα ενεχυριαηόμενα 

ανταποδοτικά τζλθ Φωτιςμοφ μζχρι το φψοσ των ετιςιων εκχωρθμζνων ποςϊν και τθν από ../../2019 φμβαςθ 

Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων . 

ΑΘΟ 3: ΟΟΙ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ 

Ο Οφειλζτθσ και ο Δικαιοφχοσ παρζχουν ιδθ με τθν παροφςα τισ ειδικζσ ακόλουκεσ εντολζσ και εξουςιοδοτιςεισ 

προσ τον Μεςεγγυοφχο για τθν κίνθςθ του λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω ειδικοφσ όρουσ και 

προχποκζςεισ, οι οποίεσ ςυμφωνοφνται ωσ ανζκκλθτεσ λόγω τθσ φφςεωσ και του ςκοποφ τουσ: 

 Ο Οφειλζτθσ ζχει ςυςτιςει Εκχωρθτιριο Ανταποδοτικϊν Σελϊν μζχρι το φψοσ τθσ ετιςιασ αμοιβισ του 

Δικαιοφχου και για τα επόμενα 12 ζτθ, ςυνολικοφ ποςοφ *●+ €. Πιςτό αντίγραφο του εκχωρθτθρίου 

επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα 3 τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Σο Εκχωρθτιριο ζχει επιδοκεί νομίμωσ με 

δικαςτικό επιμελθτι ςτθν Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ (ΔΕΘ). Θ ΔΕΘ υποχρεοφται, χωρίσ κανζνα 

δικαίωμα εναντίωςθσ ι αμφιςβιτθςθσ, βάςθ του Εκχωρθτθρίου του Παραρτιματοσ 3 να κατακζτει αμελλθτί 

τα ποςά των Ανταποδοτικϊν Σελϊν που ειςπράττει για λογαριαςμό του Οφειλζτθ, μζχρι του ποςοφ που 

αντιςτοιχεί ςτθν ετιςια υμβατικι Αμοιβι, ςτον δια του παρόντοσ ςυντεινόμενου λογαριαςμοφ 

Μεςεγγφθςθσ. Ρθτά ςυμφωνείται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ, ωσ άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ φμβαςθσ, ακολουκεί, ωσ προσ τθ διάρκειά τθσ, όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ, τυχόν παρατάςεισ, 

επεκτάςεισ, επαναλιψεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τθσ, ζωσ τθσ τελικισ ολοκλθρϊςεϊσ τθσ και τθσ εκκακαρίςεωσ των 

ςχετικϊν λογαριαςμϊν μεταξφ οφειλζτθ και δικαιοφχου. Επίςθσ, ρθτά ςυμφωνείται, ότι οι όροι και ςυμφωνίεσ 

τθσ παροφςασ φμβαςθσ τυγχάνουν απολφτωσ δεςμευτικοί κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ για όλα τα μζρθ και 

ιδίωσ, τόςο για τον κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ Κατακζτθ, όςο όμωσ και για κάκε τρίτο Πάροχο 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ και φορζα είςπραξθσ των Ανταποδοτικϊν Σελϊν Φωτιςμοφ του Οφειλζτθ, που μπορεί 

οποτεδιποτε, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ φμβαςθσ, να αντικαταςτιςει ι διαδεχκεί ι υποκαταςτιςει τον 

ςθμερινό Κατακζτθ ςτισ υποχρεϊςεισ του, είτε λόγω εταιρικισ μεταβολισ του προςϊπου του τελευταίου, είτε 

λόγω αλλαγισ του παρόχου ενζργειασ, είτε λόγω ειδικισ ι κακολικισ διαδοχισ, είτε ςε κάκε περίπτωςθ για 

οποιονδιποτε λόγο και αιτία. Ο τρίτοσ Πάροχοσ κα υπειςζρχεται άμεςα και άνευ άλλθσ προχπόκεςθσ ςτισ 

υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ κανζνα δικαίωμα εναντίωςθσ ι αμφιςβιτθςθσ. 

 Δεδομζνου ότι οι αμοιβζσ του Δικαιοφχου, είναι ςε τριμθνιαία βάςθ, ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

προσ το Μεςεγγυοφχο πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Σριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ», που 

κα ςυντάςςεται και κα υπογράφεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι του Οφειλζτθ. 

 Με τθν προςκόμιςθ τθσ Βεβαίωςθσ Σριμθνιαίασ Πλθρωμισ, ο Μεςεγγυοφχουσ υποχρεοφται εντόσ (3) τριϊν 

εργάςιμων θμερϊν να αποδεςμεφει το αντίςτοιχο ποςό από τον escrow account ςτον τελικό λογαριαςμό του 
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δικαιοφχου και ςε περίπτωςθ υπαίτιασ κακυςτζρθςθσ κα είναι υπόχρεοσ ανόρκωςθσ κάκε ηθμίασ που 

υφίςταται ο Δικαιοφχοσ. 

 ε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν επαρκεί το ποςό που διατίκεται ςτο escrow account για κάλυψθ 

τθσ ςυνολικι αμοιβισ τριμινου, τότε ο Μεςεγγυοφχοσ αποδεςμεφει το διακζςιμο υπόλοιπο του escrow 

account και γνωςτοποιεί εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν  τθν 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 (1) μινα το υπόλοιπό πλθρωμισ που δεν καλφφκθκε από το, ειδικό καταπιςτευτικό 

λογαριαςμό (escrow account) τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 4: ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΑΜΟΙΒΘ  

4.1 Σο παρόν ςυμφωνθτικό εκκινεί από τθν θμερομθνία υπογραφισ του και διαρκεί κακόλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ 

φμβαςθσ, καταλαμβάνοντασ τυχόν παρατάςεισ, επεκτάςεισ, επαναλιψεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τθσ, ζωσ τθσ τελικισ 

ολοκλθρϊςεϊσ τθσ και τθσ εκκακαρίςεωσ των ςχετικϊν λογαριαςμϊν μεταξφ Οφειλζτθ και Δικαιοφχου. 

4.2 Θ αμοιβι του Μεςεγγυοφχου για τθν παροχι των υπθρεςιϊν και τθν εκτζλεςθ των εντολϊν που του 

χορθγοφνται ορίηεται ςτο ποςό των *●+€ για κάκε ςυναλλαγι και κα βαρφνει τον Δικαιοφχο. 

4.3 Ρθτά ςυμφωνείται ότι τυχόν ζξοδα θλεκτρονικισ μεταφοράσ ποςϊν ςε λογαριαςμοφσ των Κατακετϊν 

βαρφνουν τον Δικαιοφχο. 

4.4. ε περίπτωςθ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ ορίςτθκε παραπάνω, το παρόν ςυμφωνθτικό λφεται 

αυτοδικαίωσ και το τυχόν υπολειπόμενο δεςμευμζνο προϊόν κα αποδεςμεφεται και κα αποδίδεται από το 

Μεςεγγυοφχο ςτον Οφειλζτθ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν με μεταφορά ςτον υπ’ αρικμ. GR*●+ τραπεηικό 

λογαριαςμό αυτοφ, που τθρείται ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κατόπιν ειδικισ προσ τοφτο εντολισ του Οφειλζτθ 

που κα χορθγείται προσ το Μεςεγγυοφχο. 

ΑΘΟ 5: ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

5.1 Ο Μεςεγγυοφχοσ δε κα δφναται να εκτελζςει οποιεςδιποτε οδθγίεσ ι εντολζσ από τον Οφειλζτθ. 

5.2 Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςυνομολογοφνται ωσ ουςιϊδεισ και κάκε τροποποίθςι τουσ κα γίνει αποκλειςτικά 

εγγράφωσ. Κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται παρζχει δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

του κιγόμενου μζρουσ ζναντι του υπαιτίου, θ δε μθ ενάςκθςθ τυχόν δικαιωμάτων αποηθμίωςθσ επί μακροφ 

χρόνου δεν ςυνιςτά παραίτθςθ εξ αυτϊν. Σα μζρθ ςυμφωνοφν και εγγυϊνται ότι κα τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ 

και δικαιϊματα που απορρζουν από τθν φμβαςθ αυτι κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ. Πάντωσ ςυμφωνείται ρθτά, ότι 

ςε περίπτωςθ που αυτι καταγγελκεί από οιοδιποτε μζροσ οι όροι τθσ κα εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τθσ 

εκδόςεωσ αμετάκλθτθσ δικαςτικισ αποφάςεωσ αναγνωρίςεωσ ι μθ τθσ βαςιμότθτοσ του λόγου καταγγελίασ. 

Συχόν καταγγελία δφναται να γίνει μόνο για ςπουδαίο λόγο.  

5.3 Θ παροφςα φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σα μζρθ ςυμφωνοφν ότι αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 

για κάκε διαφορά από το παρόν ζχουν τα Δικαςτιρια Ακθνϊν. 

Θ παροφςα ςυντάςςεται ςε τζςςερα (4) αντίτυπα και, αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται, όπωσ 

ακολουκεί. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΝΕΧΥΙΑΣΕΩΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

τθ *●+και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα ςτισ ../../2019, θμζρα *●+ μεταξφ : 

ΑΦΕΝΟΣ: Σου Ο.Σ.Α με τθν επωνυμία «Διμοσ *●+» (καλοφμενοσ εφεξισ ο Διμοσ) που εδρεφει ςτθν *●+, και 

εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ από τον Διμαρχο κ. *●+, που είναι ειδικά 

εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ φμβαςθσ. 

ΑΦΕΤΕΟΥ: Σθσ Αναδόχου Εταιρείασ  με τθν επωνυμία «*●+», που εδρεφει ςτθν *●+, και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον *●+, ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 

Άρκρο 1 

Ο Διμοσ ςε ςυνζχεια ανοιχτοφ διεκνοφσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ ςυνιψε με τον Ανάδοχο φμβαςθ για τθν 

“Παροχι  Τπθρεςιϊν Ανεξάρτθτου υμβοφλου  Τποςτιριξθσ του Διμου ςτθν: Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - 

Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο Διμο *●+” (εφεξισ φμβαςθ) για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, ςφμφωνα με τουσ περιλαμβανόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ φμβαςθσ.  

Θ υμβατικι Αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςφμφωνα με τθν προςφορά του ςε ποςό *●+ € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) και ο Διμοσ υποχρεοφται να τθν καταβάλλει ςτον Ανάδοχο ςε περιοδικζσ 

τριμθνιαίεσ πλθρωμζσ, με ετιςιο ςυγκεντρωτικό απολογιςμό ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν φμβαςθ 

Παροχισ Τπθρεςιϊν, και ςφμφωνα με τθν ετιςια κατανομι αμοιβισ τθσ προςφοράσ του αναδόχου, που 

αποτυπϊνεται ςτο Παράρτθμα 2 τθσ παροφςθσ και είναι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ φμβαςθσ.  

Άρκρο 2 

Προσ εξαςφάλιςθ τθσ υμβατικισ Αμοιβισ, ο Διμοσ κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 209 του                               

Ν. 3463/2006 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 του νόμου 4257/2014)  ςιμερα εκχωρεί λόγω ενεχφρου 

ςτον αποδεχόμενο Ανάδοχο κάκε απαίτθςι του από τα ανταποδοτικά τζλθ φωτιςμοφ που θ Ανϊνυμθ Εταιρεία 

με τθν επωνυμία «ΔΘΜΟΛΑ ΕΠΛΧΕΛΡΘΘ ΘΛΕΚΣΡΛΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΛΡΛΑ» (εφεξισ ΔΕΘ) ειςπράττει από τουσ 

κατά νόμο υπόχρεουσ που βρίςκονται μζςα ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του Διμου υπζρ του Διμου, μζςω των 

εκάςτοτε λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που αυτι εκδίδει και αποδίδει εν ςυνεχεία ςτον 

Διμο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 25/1975 «Σζλθ ΟΣΑ - Είςπραξθ από ΔΕΘ ι κάκε άλλο πάροχο», όπωσ 

αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, αποκλειςτικά και μόνο μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν ετιςια 

Συμβατικι Αμοιβι αυτοφ. Θ ετιςια αμοιβι του αναδόχου που αντιςτοιχεί και ςτο ετιςιο ποςό εκχϊρθςθσ 

ανταποδοτικϊν τελϊν, του παρόντοσ Εκχωρθτθρίου και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του. θτά ςυμφωνείται 

ότι θ παροφςα Σφμβαςθ Εκχϊρθςθσ καταλαμβάνει κάκε περίπτωςθ μεταβολισ του παρόχου Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ και φορζα είςπραξθσ των Ανταποδοτικϊν Σελϊν Φωτιςμοφ του Διμου. Σοφτο ςθμαίνει ότι εάν 

οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ φμβαςθσ, τρίτοσ Πάροχοσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ αντικαταςτιςει ι 

διαδεχκεί ι υποκαταςτιςει τον κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Πάροχο και φορζα είςπραξθσ των ωσ άνω 

Ανταποδοτικϊν Σελϊν ςτισ υποχρεϊςεισ του, είτε λόγω εταιρικισ μεταβολισ του προςϊπου του τελευταίου, είτε 

λόγω αλλαγισ του παρόχου ενζργειασ, είτε λόγω ειδικισ ι κακολικισ διαδοχισ, είτε ςε κάκε περίπτωςθ για 

οποιονδιποτε λόγο και αιτία, θ παροφςα εκχϊρθςθ απαιτιςεων του Διμου από τα Ανταποδοτικά Σζλθ κα 

εξακολουκεί να ιςχφει ζναντι του τρίτου παρόχου, ο οποίοσ κα υπειςζρχεται άμεςα και άνευ άλλθσ προχπόκεςθσ 

ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ κανζνα δικαίωμα εναντίωςθσ ι αμφιςβιτθςθσ.  

Άρκρο 3 

υνεπεία τθσ ανωτζρω εκχωριςεωσ λόγω ενεχφρου, ο Διμοσ  παραγγζλλει ανζκκλθτα τθ ΔΕΘ ι κάκε άλλο πάροχο, 

όπωσ προβλζφκθκε παραπάνω να καταβάλλει από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ ςε αυτιν και εφεξισ, 

το προϊόν των ανωτζρω απαιτιςεων  με πίςτωςθ του υπ’ αρικμ. *●+ Ειδικοφ Καταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) 

Λογαριαςμοφ που τθρεί ο Ανάδοχοσ ςτθν *●+, χωρίσ δικαίωμα εναντίωςθσ ι αμφιςβιτθςθσ τθσ εντολισ. 

Άρκρο 4 

Ο Διμοσ αναγνωρίηει με το παρόν ςυμφωνθτικό ότι ο Ανάδοχοσ κακίςταται αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ των 

εκχωροφμενων απαιτιςεων που μεταβιβάηονται και ότι ο Ανάδοχοσ μόνοσ του κα ειςπράττει τισ 

μεταβιβαηόμενεσ απαιτιςεισ και ςφμφωνα με τουσ  όρουσ τθσ από ../../2019 υπογεγραμμζνθ φμβαςθ. Ο Διμοσ 
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υπόςχεται τισ εκχωροφμενεσ απαιτιςεισ ελεφκερεσ από κάκε άλλθ εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ, ςυμψθφιςμό ι 

απαίτθςθ τρίτου ι κατάςχεςθ και εγγυάται - δθλϊνει ρθτά ότι οι εκχωροφμενεσ απαιτιςεισ δεν ζχουν εκχωρθκεί 

ςε τρίτο, και ότι δεν κα προβεί ςε περαιτζρω εκχϊρθςθ ι ενεχυρίαςθ αυτϊν. 

Άρκρο 5 

υμφωνείται ότι κάκε καταβολι τθσ ΔΕΘ ι του παρόχου από τθν  υπογραφι και κοινοποίθςθ του παρόντοσ κα 

γίνεται εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου και κα καταλογίηεται προσ εξόφλθςθ, κατά προτεραιότθτα τθσ 

υμβατικισ Αμοιβισ, τθσ ΔΕΘ ι κάκε άλλου Παρόχου δεςμευόμενων από τον όρο αυτό ςφμφωνα με τον νόμο. 

Άρκρο 6 

Θ παροφςα ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, ιδίωσ από τισ διατάξεισ του Νομοκετικοφ 

Διατάγματοσ τθσ 17θσ Λουλίου/13θσ Αυγοφςτου 1923 “περί ειδικϊν διατάξεων περί ανωνφμων εταιρειϊν” τισ 

διατάξεισ του νόμου 3852/2010 και του νόμου 4257/2014 άρκρο 43. 

Άρκρο 7 

Κάκε διαφορά από τθν παροφςα φμβαςθ που ενδζχεται να προκφψει ςτο μζλλον, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και 

κάκε τυχόν δίκθ κατά τθν διαδικαςία τθσ εκτελζςεωσ ι λιψθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου, υποβάλλεται 

αποκλειςτικά ςτθν αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων, θ οποία κα είναι ςυντρζχουςα με τθν προβλεπόμενθ από τισ 

διατάξεισ του Κ. Πολ. Δ. κατά τόπο αρμοδιότθτα. Κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται 

παρζχει δικαίωμα αποηθμίωςθσ του κιγόμενου μζρουσ ζναντι του υπαιτίου, θ δε μθ ενάςκθςθ τυχόν δικαιωμάτων 

αποηθμίωςθσ επί μακροφ χρόνου δεν ςυνιςτά παραίτθςθ εξ αυτϊν. Σα μζρθ ςυμφωνοφν και εγγυϊνται ότι κα 

τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ αυτι κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ. Πάντωσ 

ςυμφωνείται ρθτά, ότι ςε περίπτωςθ που αυτι καταγγελκεί από οιοδιποτε μζροσ οι όροι τθσ κα εξακολουκοφν να 

ιςχφουν ζωσ τθσ εκδόςεωσ αμετάκλθτθσ δικαςτικισ αποφάςεωσ αναγνωρίςεωσ ι μθ τθσ βαςιμότθτοσ του λόγου 

καταγγελίασ. Συχόν καταγγελία δφναται να γίνει μόνο για ςπουδαίο λόγο.    

Άρκρο 8 

Για κάκε επίδοςθ εγγράφου ςχετικοφ με τθν παροφςα φμβαςθ, το οποίο απευκφνεται ςτον Διμο διορίηει αυτόσ 

αντίκλθτό του τον/τθν *●+ κάτοικο *●+ (οδόσ *●+, αρ*●+). 

ε περίπτωςθ που παφςει θ εξουςία του παραπάνω αντικλιτου και δεν διοριςτεί άλλοσ αντίκλθτοσ από τον Διμο 

ςτθν ίδια πόλθ με ζγγραφό του, το οποίο κα πρζπει να περιζχει τθν ακριβι διεφκυνςθ αυτοφ του αντικλιτου και 

να επιδίδεται ςτθν Σράπεηα με Δικαςτικό Επιμελθτι, ο Διμοσ διορίηει αντίκλθτό του τον Γραμματζα του 

Πρωτοδικείου *●+ 

Θ ςφμβαςθ αυτι υπογράφεται ςε (5) πρωτότυπα από τα οποία ζλαβε ζνα ο Διμοσ και ζνα ο Ανάδοχοσ και τα 

υπόλοιπα, τα υμβαλλόμενα Μζρθ, εντζλλουν αρμόδιο δικαςτικό επιμελθτι να επιδϊςει προσ αναγγελία τθσ 

εκχωριςεωσ προσ:  

1. Σθν Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ Ανϊνυμθ Εταιρεία»,  και κάκε 

άλλο πάροχο*●+ 

2. Σθν Ανϊνυμθ Σραπεηικι Εταιρεία με τθν επωνυμία *●+ 

3. Σθν Δ.Ο.Τ. *●+ 
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ΟΛ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

Ο ΔΘΜΟ       Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

και με τθν αρικ. 324/2018 Α.Δ. 

Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
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