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Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..497/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..40ης/12-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:30.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
42487/7-12-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση πρακτικού
-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς πολιτών, για
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις»,
συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 22ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.):
«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή
ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 23ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
 ΘΕΜΑ 24ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση
µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση, α) της µελέτης 05/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του τµήµατος προµηθειών και διαχείρισης υλικών για «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
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∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆, αυτού, για τα έτη 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισµού 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% (CPV): 39830000-9 - Α∆ΑΜ:
18REQ003903554
β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»». Αποσύρεται από την Η∆
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ανταλλακτικών-Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου
Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος
2019». Αποσύρεται από την Η∆
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Κριεµάδης Στέφανος
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..497/2018..
 ΘΕΜΑ 24ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση
µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση
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των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις),
β) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,
γ) Τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016,
δ) Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και
ε) H υπ’ αριθµ 3731/30869/27-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου για έγκριση
∆απάνης 16,00€ και διάθεση Πίστωσης στον προϋπολογισµό του οικ. έτους
2018(AAY 603/21-9-2018)
Προκειµένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη της ανωτέρω
γενικής υπηρεσίας, παρακαλούµε
όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. την έγκριση της υπ’ αρ. 29/2018 Μελέτης µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών
Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου για την: ‘Ενεργειακή
αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού
κοινοχρήστων χώρων – Εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιονύσου’» ενδεικτικού προϋπολογισµού
297.600,00€ µε ΦΠΑ 24%.
2. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο
διακήρυξης
3. τον καθορισµό της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των
προσφορών την 1η Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10 π.µ. και της
καταληκτικής ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών την 8η
Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10 π.µ. καθώς και τη συµπλήρωση
των υπολοίπων στοιχείων του σχεδίου της διακήρυξης σύµφωνα µε τις
ανωτέρω ηµεροµηνίες
4. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού γενικών υπηρεσιών
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
5. την εξουσιοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού παρά το γεγονός ότι πρόκειται για γενική
υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου, (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) λόγω
φόρτου εργασίας και αδυναµίας του αρµόδιου τµήµατος Προµηθειών
και ∆ιαχείρισης Υλικού του ∆ήµου.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,
 Τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016,
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 Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
και
 Την υπ’ αριθ. 3731/30869/27-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου για έγκριση
∆απάνης 16,00€ και διάθεση Πίστωσης στον προϋπολογισµό του οικ.
έτους 2018(AAY 603/21-9-2018)
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Κριεµάδη και Καρασαρλή για τους λόγους
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 29/2018 Μελέτη µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών
Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου για την: ‘Ενεργειακή
αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού
κοινοχρήστων χώρων – Εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιονύσου’» ενδεικτικού προϋπολογισµού
297.600,00€ µε ΦΠΑ 24%.
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο
διακήρυξης.
3. Καθορίζει την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών την
1η Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10 π.µ. και την καταληκτική
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών την 8η Φεβρουαρίου του
2019 και ώρα 10 π.µ. καθώς και τη συµπλήρωση των υπολοίπων
στοιχείων του σχεδίου της διακήρυξης σύµφωνα µε τις ανωτέρω
ηµεροµηνίες.
4. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του
ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού προµηθειών σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις περί συγκρότησης επιτροπών, ως κατωτέρω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

2

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ

3

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

4

ΜΕΛΟΣ
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Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ
οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο
βαθµό.
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν
ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση,αλλά κάθε αναπληρωµατικό
µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 221 του
Ν.4412/8-8-2016
5. Εξουσιοδοτεί την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου για τη διεξαγωγή του
διαγωνισµού παρά το γεγονός ότι πρόκειται για γενική υπηρεσία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου,
(Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) λόγω φόρτου
εργασίας και αδυναµίας του αρµόδιου τµήµατος Προµηθειών και
∆ιαχείρισης Υλικού του ∆ήµου.
Η απόφαση να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
2. Στάικος Θεόδωρος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
5. Ντούντα Χρυσούλα.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Γρηγ. Λαµπράκη 19, ∆ροσιά
ΤΚ: 14572
Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγελική
Τηλέφωνο: +30 213 214 01 27
Email: kouroupaki@dionysos.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την επιλογή Aναδόχου
για την:
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”

Προϋπολογισµός 240.000 €,
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%
Ταξινόµηση κατά CPV 79411000-8: Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε θέµατα
Γενικής διαχείρισης
∆ήµος ∆ιονύσου
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Στοιχεία Επικοινωνίας

∆ήµος ∆ιονύσου
Γρηγ. Λαµπράκη 19
∆ροσιά
14572
Ελλάδα
EL 301
+30 2132140127
+30 2132140121
kouroupaki@dionysos.gr
Κουρουπάκη Αγγ.
http://www.dionysos.gr/
Τα έγγραφα είναι διαθέσιµα για ελεύθερη,
πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από
http://www.dionysos.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Η Σύμβαση ανατίθεται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) / Κεντρική Αρχή Αγορών
(ΚΑΑ): ΟΧΙ
Στοιχεία Επικοινωνίας
 Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):
μέσω της διαδικτυακής
πύλης:www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 Οι Προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr/.
 Περαιτέρω
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
από
διεύθυνση:
http://www.dionysos.gr/.
 H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν
είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):
http://www.promitheus.gov.gr
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της Σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η δαπάνη για
την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6117.0012, σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του Φορέα. Σχετική η υπ’ αριθ. 603/30869/2018 Απόφαση Δημάρχου, με
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων, πολυετών - συνεχιζόμενων υποχρεώσεων
του Δήμου για τις αμοιβές Ενεργειακής Αναβάθμισης και η οποία αναρτήθηκε στο
Διαδίκτυο (Διαύγεια), με ΑΔΑ (ΩΖΛΝΩ93-ΗΕ0). Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από Ίδιους
Πόρους, προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης

Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου
Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου στο έργο: “Ενεργειακή Αναβάθµιση Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και
εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιονύσου”,
σύµφωνα µε την Προκήρυξη και τη Σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου αυτής.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων Συµβάσεων (CPV): CPV 79411000-8 – Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών
σε θέµατα Γενικής διαχείρισης
Αναλυτικότερα, η εκτιµώµενη αξία για το αντικείµενο του παρόντος
διαγωνισµού έχει ως εξής:
1. Βασική Τιµή Σύµβασης: 240.000 €
2. ΦΠΑ 24%: 57.600,00 €
Σύνολο µε Φ.Π.Α.: 297.600,00 €
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε 12 Έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Σύµβασης
δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας Προκήρυξης.
Η Σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής.
1.4

Θεσμικό Πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
15 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
16 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
17 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
18 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,

8

ΑΔΑ: 6ΤΦΔΩ93-4ΓΨ

19 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»,
20 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»,
21 του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
των νόµων - πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών - αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις”,
22 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
23 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
24 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4212/2013,
25 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
26 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
27 της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας, διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»,
28 της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
29 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά,
30 της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
31 της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
32 Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. το οποίο
έλαβε Α∆ΑΜ (………………..),
33 την υπ’ αριθ. 603/30869/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση των πιστώσεων, πολυετών - συνεχιζόµενων υποχρεώσεων του ∆ήµου η
οποία αναρτήθηκε στο ∆ιαδίκτυο (∆ιαύγεια), µε Α∆Α (ΩΖΛΝΩ93-ΗΕ0).
34 Την µε αριθ. …/2018 Απόφαση της ΟΕ µε θέµα: “Έγκριση Όρων Προκήρυξης
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού επιλογής Αναδόχου για την Παροχή
Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου
Υποστήριξης
του
∆ήµου στην:
Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας”, η οποία αναρτήθηκε στο ∆ιαδίκτυο (∆ιαύγεια), µε Α∆Α (…….),
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1.5

Προθεσμία παραλαβής Προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των Προσφορών είναι η ../../2019 και ώρα 10
π.µ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
1.6

Kανόνες Δημοσιότητας

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού αναρτήθηκε:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ),
 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό :
……,
 στην ιστοσελίδα (http://www.dionysos.gr/) και στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου.
Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (∆ΙΑΥΓΕΙΑ). Περίληψη της Προκήρυξης
απεστάλη στις ../../2018 για δηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας
της Ε.Ε.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι Οικονοµικοί Φορείς δεσµεύονται ότι:
α. θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων Συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,
β. δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν και
γ. λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• η µε αρ. …….…. Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....).
• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• τα Παραρτήµατα της Παρούσας ∆ιακήρυξης
• το σχέδιο της Σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της.
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 10 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
στο σύστηµα Οικονοµικούς Φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των
Προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς να µπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
Προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον Οικονοµικό Φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6)
ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
Προσφορών.
• όταν τα έγγραφα της Σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για
την προετοιµασία κατάλληλων Προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της Σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι Προσφορές
και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς Οικονοµικούς Φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε
από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από
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δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολ∆, είτε από ορκωτό µεταφραστή
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του ΚΠολ∆.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται
από µετάφραση στην ελληνική. Κάθε µορφής επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή
και µεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
Οικονοµικό Φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των
Οικονοµικών Φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της άνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του Οικονοµικού Φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε µέλος της Ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία
της σχετικής Προκήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός
τριών (3) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής Σύµβασης.
Οι Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που
περιέχονται στο συνηµµένο Παράρτηµα V. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε τους
εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων Οικονοµικών Φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
• κράτος - µέλος της Ένωσης,
• κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια Σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και,
• σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων Συµβάσεων.
2. Οι Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονοµικών Φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό,
αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού,
να µετέχει σε περισσότερες από µια Προσφορές. Η συµµετοχή φυσικού ή νοµικού
προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήµατα, δεν
επιτρέπεται και αποτελεί λόγο αποκλεισµού της προσφοράς.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες Οικονοµικούς Φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού ίσου µε το 2% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού του Έργου µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό
4.800,00 ευρώ. Η Εγγύηση Συµµετοχής συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
περιέχεται στο συνηµµένο Παράρτηµα V της παρούσας.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονοµικών Φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις αυτών που µετέχουν στην
Ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
παρούσας, ήτοι µέχρι ../../2019, και να εκδίδεται υπέρ του υποψηφίου και προς τον
∆ήµο, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
(1) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
(2) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
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2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 ,δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
Σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων Οικονοµικός Φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του
(εάν πρόκειται για Ένωση) ένας ή περισσότεροι από τους εξής λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους εξής λόγους:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των ΕΚ ή των κρατών - µελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο
Εθνικό ∆ίκαιο του Οικονοµικού Φορέα,
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215),
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Ο Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών
προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους
εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν
η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων
Οικονοµικός Φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
Σύµβασης, προσφέρων Οικονοµικός Φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
1. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
2. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µην
αποκλείει έναν Οικονοµικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
3. υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
Οικονοµικός Φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
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εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
5. εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή
του Οικονοµικού Φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
6. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας Σύµβασης,
προηγούµενης Σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης Σύµβασης που
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης Σύµβασης,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
7. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
8. εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης Σύµβασης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή
ή την ανάθεση,
9. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης Σύµβασης δηµοσίων
έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας Σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων Οικονοµικός Φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Οικονοµικός Φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται
από τους Οικονοµικούς Φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Οικονοµικό Φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός Φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης Σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
4.
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Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά
την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.6. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του Οικονοµικού Φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την ΥΑ 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ένορκη βεβαίωση του Οικονοµικού Φορέα προς
αντικατάσταση του πιστοποιητικού από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σύµφωνα µε το Α.Π. ΕΣ334130-2017/10001/13 ∆εκεµβρίου 2017 εγγράφου του Ειδικού Γραµµατέα του
ΣΕΠΕ, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του Οικονοµικού Φορέα σε χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.7. Οικονοµικός Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την διαδικασία σύναψης της Σύµβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
α. Καταλληλότητα για άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
οφείλουν:
1. να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στο κράτος – µέλος εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν
δραστηριότητα σε έργα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας (Ενεργειακή
Εξοικονόµηση - Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ).
2. να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε βάση την Υ.Α. ∆Ε/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις
Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και
συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011).
Το σύνολο των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και
υποβάλλονται µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Όσον αφορά την Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι προσφέροντες διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και
χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της ΣΠΥ, απαιτείται:
α) οι προσφέροντες να αποδεικνύουν, γενικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο, ή µεγαλύτερο, από την αξία του
Προϋπολογισµού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ). Σε περίπτωση που οι προσφέροντες
λειτουργούν χρονικό διάστηµα µικρότερο της τριετίας, θα πρέπει να αποδεικνύουν
κύκλο εργασιών, για µία (1) κατ΄ ελάχιστον οικονοµική χρήση, τουλάχιστον ίσο, ή
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µεγαλύτερο, από την αξία του Προϋπολογισµού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ). Το σύνολο
των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και υποβάλλονται
µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Σύµβασης, οι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση
σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριµένα, επί ποινή αποκλεισµού, απαιτείται
οι προσφέροντες να αποδεικνύουν:
α) στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει τουλάχιστον (5)
Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών που να αφορούν παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για
Ενεργειακή Αναβάθµιση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων σε
∆ήµους ή Περιφέρειες, µε τη µορφή Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στον
∆ηµόσιο ή στον Ιδιωτικό Τοµέα, όπως προβλέπεται στον ν. 3855/2010 και τις λοιπές
κανονιστικές διατάξεις και
β) ότι επιπλέον έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας
τουλάχιστον από (1) Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου σε Κοστολόγηση Τιµολόγηση υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις
καταθέτοντας, εντός του σφραγισµένου φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
πίνακα ανάθεσης σχετικών εργασιών συνοδευόµενο από αντίστοιχες συµβάσεις ή
πιστοποιητικά.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η εµπειρία των στελεχών θα αποδεικνύεται µε
αντίστοιχες συµβάσεις ή βεβαιώσεις των φορέων - επιχειρήσεων µε τις οποίες τα
στελέχη συνεργάστηκαν.
Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥ
ΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

γ) να διαθέτουν οµάδα Έργου που θα αποτελείται τουλάχιστον από τα παρακάτω
µέλη, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα περιγραφόµενα προσόντα και
εµπειρίες:
1. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου
(Project Manager) θα πρέπει
να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή
Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. και κατ΄ ελάχιστον δεκαπενταετή (15)
επαγγελµατική εµπειρία, µε ειδική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο του
έργου και ειδική εµπειρία σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και Συµβάσεις
Ενεργειακής Απόδοσης.
2. Ένα (1) στέλεχος το οποίο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονοµικών
επιστηµών Πανεπιστηµιακής Σχολής (ΑΕΙ), της ηµεδαπής η ισότιµο της
αλλοδαπής κατ’ ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελµατική εµπειρία, µε
ειδική εµπειρία και ειδική εµπειρία σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και
Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.
3. Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον δεκαετή (10)
επαγγελµατική εµπειρία σε σχεδιασµό, προµήθεια, κατασκευή και
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εγκατάσταση υλικών και ενεργειακών συστηµάτων, συναφή µε το
αντικείµενο της παρούσας.
1. Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει δεκαπενταετή (15) επαγγελµατική
εµπειρία σε Πληροφορική (Ανάπτυξη πληροφοριακών Συστηµάτων,
Λειτουργικά συστήµατα, Προγραµµατισµό και Ανάλυση συστηµάτων, καθώς
και σε υποστήριξη - έλεγχο σε λειτουργικές πλατφόρµες βάσεων δεδοµένων
για Σύνταξη Απολογιστικών Αναφορών και ∆ιαγραµµάτων Ροής ∆ιαχείρισης.
Στις περιπτώσεις Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
τα ανωτέρω κριτήρια των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, είναι δυνατό να
καλύπτονται αθροιστικά από τους συµµετέχοντες και υποβάλλονται κατά περίπτωση.
Το σύνολο των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και
υποβάλλονται και µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας
που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι
Οικονοµικοί Φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο,
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. Όταν οι Οικονοµικοί Φορείς στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την
απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν
λόγω Οικονοµικοί Φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύµβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι Ενώσεις
Οικονοµικών Φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων
στην Ένωση ή άλλων φορέων. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,
σύµφωνα µε τα άρθρα 79, 80 και 81,του ν. 4412/2016 αν οι φορείς, στις ικανότητες
των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73
και 74 του ιδίου νόµου. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον
οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή Προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες Οικονοµικοί Φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
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συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην
παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου
εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από
τους προσφέροντες Οικονοµικούς Φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Παραρτήµατος 11 .
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των Οικονοµικών Φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της Σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που προσφέρων Οικονοµικός Φορέας ή Ένωση
αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8.
της παρούσας, οι Φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο Οικονοµικός Φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.3.
Οι Οικονοµικοί Φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο Συµβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
Οι Οικονοµικοί Φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη Σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες Οικονοµικοί Φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του Ποινικού
Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο Οικονοµικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω Οικονοµικού Φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία

1
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση II πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας [η Α.Α. δύναται να
ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού Αναδόχου αναφορικά µε τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
Αν το κράτος - µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση II της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο Οικονοµικός Φορέας. Οι
αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση II της
παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος Οικονοµικού Φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της Σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005», και,
γ) για την παράγραφο 2.2.3.6., απαιτείται ένορκη βεβαίωση του Οικονοµικού Φορέα
προς αντικατάσταση του πιστοποιητικού από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σύµφωνα µε το Α.Π. ΕΣ334130-2017/10001/13 ∆εκεµβρίου 2017 εγγράφου του Ειδικού Γραµµατέα του
ΣΕΠΕ, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του Οικονοµικού Φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής.»
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος Οικονοµικού
Φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν:
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Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή βεβαίωση Αρµόδιας Αρχής, µε το
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψήφιου σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος
εγκατάστασής και θα αποδεικνύουν δραστηριότητα σε έργα: συναφή µε το
αντικείµενο της παρούσας (Ενεργειακή Εξοικονόµηση - Συµβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης, κλπ).
• Επιπροσθέτως να πιστοποιείται η εγγραφή στο Μητρώο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Α. ∆Ε/13280/07.06.2011) “Επιχειρήσεις
Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και
συναφείς διατάξεις” µε τη σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση Ένωσης, ένα
τουλάχιστον εκ των µελών της.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι Οικονοµικοί Φορείς προσκοµίζουν: Ισολογισµούς και συναφών
∆ηλώσεων (αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του
Οικονοµικού Φορέα), η σε περίπτωση Φυσικών Προσώπων ∆ηλώσεις Φόρου
Εισοδήµατος και Εκκαθαριστικά σηµειώµατα.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας, ο Οικονοµικός
Φορέας θα υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.
Εάν ο Οικονοµικός Φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι Οικονοµικοί
Φορείς προσκοµίζουν: Αναλυτικούς καταλόγους (βλέπε σχετικό υπόδειγµα) που θα
αναφέρονται τα έργα και οι ποσότητες που απαιτούνται στην Τεχνική Εµπειρία και
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (πχ τιµολόγια, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης), τα οποία υποβάλλονται επικυρωµένα σύµφωνα µε τον Ν.4250/2014.
Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο Οικονοµικός Φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν
νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.6. Οι Οικονοµικοί Φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω Οικονοµικών Φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
•
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Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης,
συνιστά τεκµήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής,
τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι Οικονοµικοί Φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονοµικό
Φορέα που συµµετέχει στην Ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που Οικονοµικός Φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των
κάτωθι κριτηρίων:
Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 70%)
Α/
Α
Α
Α.
1
Α.
2
Α.
3
Β
Β.1
Β.2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κάλυψη Τιθέµενων Προδιαγραφών και Απαιτήσεων
Κατανόηση στόχων - ιδιαιτεροτήτων έργου. Συµφωνία πρότασης µε
τεχνικές προδιαγραφές
Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκµηρίωση
Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραµµα,
παραδοτέα)
Οργάνωση του Έργου
Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης έργου και προτεινόµενη δοµή και
οργάνωση της
Λειτουργία της Οµάδας Έργου, ροή εργασιών και καταλληλότητα της
κατανοµής ρόλων και καθηκόντων των µελών της Οµάδας Έργου
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ
60%
30%
15%
15%
40%
15%
25%
100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη Προσφορών
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριµένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε
βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία
της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων
των κριτηρίων.
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Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον
παρακάτω τύπο:
BT = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν, ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Oι Οικονοµικές Προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η
βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε Οικονοµικής Προσφοράς ΟΠι ισούται µε το λόγο της
χαµηλότερης υποβληθείσας Οικονοµικής Προσφοράς προς την Οικονοµική
Προσφορά ως ακολούθως: ΒΟΠι = 100 x ΟΠmin/ΟΠι, όπου ΟΠmin είναι η
µικρότερη υποβληθείσα προσφορά και ΟΠι η βαθµολογούµενη Οικονοµική
Προσφορά. Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό
ψηφίο. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Οικονοµικής Προσφοράς
ορίζεται σε UΟΠ= 30%
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
Οικονοµική Άποψη Προσφορά. Η συνολική βαθµολογία Α για κάθε διαγωνιζόµενο
προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: Α = 100*[(0,30*BΟΠ) + (0,70*BT)]. Ο
προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο
διαγωνιζόµενος µε την υψηλότερη βαθµολογία Α ανακηρύσσεται προσωρινός
Ανάδοχος. Σε περίπτωση ισοδύναµων Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον
προσφέροντα µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας και ως προς την Τεχνική Προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον
προσφέροντα µε κλήρωση µεταξύ των Οικονοµικών Φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναµες Τεχνικές Προσφορές.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής Προσφορών
Οι Προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα I
της Προκήρυξης, για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες ανά είδος / τµήµα. ∆εν
επιτρέπονται εναλλακτικές Προσφορές.
Η Ένωση Οικονοµικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους Οικονοµικούς Φορείς που αποτελούν την
Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
Ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-
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∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθµ.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι Οικονοµικοί Φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
• έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
• έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνεται η Οικονοµική Προσφορά του Οικονοµικού Φορέα και τα
κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας Οικονοµικός Φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την Οικονοµική
Προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι Οικονοµικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - Οικονοµικός Φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και
δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού Φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής. Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς,
η όποια αποστέλλεται στον Οικονοµικό Φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού
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ταχυδροµείου. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
Οικονοµικό Φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς Φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι Φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή
ορισµένα δικαιολογητικά / στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: 1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και 2) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Προκήρυξης.
1) Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
Προκήρυξης (Παράρτηµα III). Ως προς το ΕΕΕΣ, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
α. Ο ∆ήµος έχει συντάξει µε χρήση της υπηρεσίας eEΕΕΣ το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ για
τον παρόντα διαγωνισµό και έχει παραγάγει αυτό σε µορφή αρχείων XML και PDF.
Τα αρχεία αυτά έχουν αναρτηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της
παρούσας Προκήρυξης στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Το ψηφιακό υπογεγραµµένο αρχείο eΕΕΕΣ
µορφής .pdf αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ενώ το αρχείο XML έχει
αναρτηθεί για τη διευκόλυνση των Οικονοµικών Φορέων για να συντάξουν την
απάντησή τους.
β. Ο Οικονοµικός Φορέας λαµβάνει ηλεκτρονικά στο αρχείο µορφής XML από το
χώρο το διαγωνισµού, το αποθηκεύει σε υπολογιστή και οφείλει να µεταβεί στην
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
προκειµένου να συµπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και να παραγάγει την απάντησή
του σε µορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραµµένου.
γ. Ο Οικονοµικός Φορέας υποβάλει το ψηφιακά υπογεγραµµένο eΕΕΕΣ σε µορφή
.pdf και σε µορφή xml στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά» (συµβουλές για την υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
ενιαίο έντυπο παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ στη διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr και την επιλογή «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης
(ESPD)» στο αντίστοιχο µενού).
δ. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση κάθε µέλος της Ένωσης συµπληρώνει
το δικό του eΕΕΕΣ.
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στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Οικονοµικών
Φορέων, κάθε τρίτος Φορέας που δανείζει εµπειρία, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό
ΕΕΕΣ. Ειδικά στο Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής» του ΕΕΕΣ συµπληρώνονται τα
πεδία εκείνα για τα οποία δανείζει την εµπειρία.
ε. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους (βλ. ΕΕΕΣ, µέρος IV, παράγραφος Γ «ποσοστό υπεργολαβίας»), τµήµα/τα
του έργου που υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της προσφοράς του κάθε υπεργολάβος που αναλαµβάνει κάποιο από
τα τµήµατα αυτά, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ.
στ. Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόµενη στο ΕΕΕΣ, δήλωση του προσφέροντος,
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού, αποδεικνύουν ότι τα µέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά το άρθρο 3 της
παρούσας.
Οι Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε Οικονοµικό Φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.
2) Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/16.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, αριθµητικώς και
ολογράφως σε ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 2% επί της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και του δικαιώµατος προαίρεσης, ήτοι 4.800,00€.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, ή
στα κράτη - µέλη της Σ∆Σ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών
αυτό το δικαίωµα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Εγγυητικές Επιστολές
Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι Εγγυητικές Επιστολές
εκδίδονται κατ’ επιλογή των Οικονοµικών Φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου και περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς
την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του Οικονοµικού
Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση Ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της Ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα
στοιχεία της σχετικής Προκήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
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τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθµό αλλά και τον τίτλο της σχετικής Σύµβασης.
Σε περίπτωση Ένωσης Οικονοµικών Φορέων η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Οικονοµικών Φορέων που
συµµετέχουν στην Ένωση.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το
αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού, αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως την Σύµβαση ή
να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που
απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η
Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, µετά
την έκδοση σχετικής απόφασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον
µήνα µετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Η Εγγύηση Συµµετοχής που
αφορά στον/στους Ανάδοχο/ους στον/στους οποίο/ους κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα
του ∆ιαγωνισµού.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, και β) την άπρακτη
πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της ΣΠΥ.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µε το κεφάλαιο
“Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος I της Προκήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα.. Ειδικότερα, η πρόταση πρέπει, κατ ελάχιστον, να αναφέρει:
6 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή µεθοδολογίας υλοποίησης των Παραδοτέων
(οργάνωση, εργαλεία).
7 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των Παραδοτέων.
8 Την Οµάδα Έργου, µε αναλυτικά βιογραφικά και παρουσίαση της εµπλοκής
τους στο Έργο.
9 Λειτουργία της Οµάδας Έργου, ροή εργασιών και καταλληλότητα της
κατανοµής ρόλων και καθηκόντων των µελών της Οµάδας Έργου.
Ότι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. Σε καµία
περίπτωση δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονοµικά µεγέθη στην Τεχνική Προσφορά.
Οι Οικονοµικοί Φορείς αναφέρουν το τµήµα της Σύµβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν
να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Σε περίπτωση
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Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση,
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν e-mails όλων των µελών της.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου “Οικονομική Προσφορά” / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής Οικονομικών Προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα
κριτήριο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
“Οικονοµική Προσφορά”. Η Οικονοµική Προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η Οικονοµική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ειδικότερα, επιπρόσθετα του
ανωτέρω παραγόµενου από το σύστηµα αρχείου, ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει, επί
ποινή αποκλεισµού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Οικονοµικής
Προσφοράς» στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό, αρχείο το οποίο δηµιουργείται µε τη
συµπλήρωση του εντύπου της που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι – Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της
προσφοράς. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το νόµισµα της προσφοράς θα πρέπει να είναι
αποκλειστικά σε ευρώ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την
απόρριψή της.
Φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, ως και
κάθε είδους δαπάνες µεταφοράς, ασφάλισης, αµοιβές κατασκευαστών ή και
υπεργολάβων, ταξίδια, έξοδα προσωπικού κλπ. θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο,
συνεπώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τους διαγωνιζοµένους στην κατάρτιση
των οικονοµικών προσφορών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της Σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της
ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται Προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της Σύµβασης που
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καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο κεφάλαιο Β του
Παραρτήµατος Ι, της παρούσας Προκήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των Προσφορών
Οι υποβαλλόµενες Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Οικονοµικούς Φορείς για
διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι Οικονοµικοί Φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις Προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί Οικονοµικοί Φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης Προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
Προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
• η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί
όροι υποβολής Προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
Προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής,
Τεχνικής Προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου Οικονοµικής
Προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών Προσφορών) ,
2.4.5. (Χρόνος ισχύος Προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
Προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
παρούσας,
• η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
Προκήρυξης,
• για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
• η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
• η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου
2.2.3.3 περ. ΙΙΙ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων Οικονοµικών Φορέων µε κοινά
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•
•
•

3.
3.1

µέλη, καθώς και στην περίπτωση Οικονοµικών Φορέων που συµµετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων,
η οποία είναι υπό αίρεση,
η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από
τα έγγραφα της παρούσης Προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύµβασης.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση Προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των Προσφορών αρµόδιο
Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των Προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» την ημερομηνία .......... και ώρα ......
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές Προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους Οικονοµικούς Φορείς να
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση Προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων. Ειδικότερα:
• Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν Προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του Οργάνου.
• Στη συνέχεια το αρµόδιο Όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της Τεχνικής
Προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της Σύµβασης και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των Τεχνικών Προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της Σύµβασης. Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία I και II στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
• Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
Προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
των Προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια I και II, οι φάκελοι της
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οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
Προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των Προσφορών µε βάση το
οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού Αναδόχου.
Εάν οι Προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους Οικονοµικούς Φορείς να
εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή Προσφορών µε την ίδια συνολική
τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται
στην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Αν οι
ισοδύναµες Προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς, η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των Οικονοµικών
Φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες Προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των Οικονοµικών Φορέων. Τα
αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί
προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας Προκήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της
Προκήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε
µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το
σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό
ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Αν µετά
την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή
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να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί αιτιολογηµένα
να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές Προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
• κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
• δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
• από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα
άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας Προκήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της Σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της
σύναψης της Σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4. Τα έννοµα
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
1. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της
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προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές

3.4.1 ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που ανακύπτουν κατά
την διαδικασία σύναψης σύµβασης που περιγράφει η παρούσα ∆ιακήρυξη, διέπονται
από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. Κάθε
ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη
σύµβαση του νόµου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της ΕΕ ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την
υποβολή των προβλεπόµενων στην παρ. 3.4.9. της παρούσας ένδικων βοηθηµάτων,
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της παρ. 3.4.9. κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης
δηµόσιων συµβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παρούσας
παραγράφου.
3.4.2. Προθεσµία άσκησης της προσφυγής: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι: (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία, ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα, αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ηµέρες από την
πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα
του ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
3.4.3. Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέµβασης: Η προδικαστική προσφυγή
κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της
προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη
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χρήση τυποποιηµένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π.∆.
39/2017 (ΦΕΚ Α 64) - «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». Στις περιπτώσεις κατάθεσης της
προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, η Αναθέτουσα
Αρχή, το αργότερο την επόµενη της κατάθεσης εργάσιµη ηµέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ
σχετικά µε την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωµα πρόσβασης στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή: (α) κοινοποιεί
την προσφυγή µέσω του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισµού το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο ο
οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει
το δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε
το άρθρο 7 του Π.∆. 39/2017 και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ µέσω του συστήµατος
επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο εντός δέκα (10)
ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή
συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή
πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α ν. 4412/2016). Κάθε ενδιαφερόµενος, του
οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης
πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. ∆εν
επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία
δέχεται εν όλο ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
3.4.4. Παράβολο: Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του
οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας
(χωρίς ΦΠΑ) της σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των εξακοσίων (600) ευρώ, ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση
ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση
της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
3.4.5. Ανασταλτικό αποτέλεσµα: Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση
προσφυγής.
3.4.6. ∆ιαδικασία εξέτασης της προσφυγής: Με πράξη του προεδρεύοντος του
κλιµακίου της ΑΕΠΠ ορίζεται η ηµέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία
δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10)
ηµέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα
αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει
παρέµβαση. Τυχόν παράλειψη κοινοποίησης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. Οι αποφάσεις
της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα
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της, τηρουµένων των ρυθµίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισµού (ΕΚ) αρ.
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου
2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
3.4.7. Προσωρινά µέτρα: Η ΑΕΠΠ, µπορεί, ύστερα από αίτηµα του προσφεύγοντος
ή αυτεπαγγέλτως και µετά από κλήση της Αναθέτουσας Αρχής προ τριών (3) ηµερών,
να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης και να ορίσει
τα κατάλληλα µέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή. Με την απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου µπορεί να διατάσσονται προσωρινά µέτρα για να
επανορθωθεί η εικαζόµενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζηµία των θιγόµενων
συµφερόντων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται µέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνει η
Αναθέτουσα Αρχή. Η ΑΕΠΠ µπορεί να αποφασίσει να µην χορηγηθούν τα
προσωρινά µέτρα της προηγούµενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθµιση
όλων των συµφερόντων που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και του δηµόσιου
συµφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών
µέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να µη χορηγηθούν προσωρινά
µέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη
χορήγηση των εν λόγω µέτρων.
3.4.8. ∆ιαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ: Η ΑΕΠΠ
αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών
και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής
και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν
όλο ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της
προσφυγής. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή µερικώς η
προσβαλλόµενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται
η παράλειψη και η υπόθεση αναπέµπεται στην Αναθέτουσα Αρχή για να προβεί αυτή
στην οφειλόµενη ενέργεια. Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται
µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
3.4.9. ∆ικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της
σύµβασης: Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της
εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, µε τριµελή σύνθεση, το οποίο
αποφαίνεται αµετακλήτως. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει
και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την
πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος νόµου, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Αιτήσεις αναστολής του νόµου αυτού εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του
οικείου ∆ιοικητικού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση
ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω Πρόεδρος ή Εφέτης µπορεί να
εισάγουν την αίτηση σε τριµελές συµβούλιο του δικαστηρίου, στο οποίο προεδρεύει ο
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Πρόεδρος Εφετών και µετέχει ο Εφέτης Εισηγητής. Η άσκηση της αίτησης
αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου
ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και
ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παραβόλου
καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών
καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 µε την απόφαση του δικαστηρίου.
Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσµία άσκησης της αίτησης
ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο
διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης
πράξης, οφείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της απόφασης
αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς
της αναστολής. Η δικάσιµος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να
απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση του δικογράφου.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8),
η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση
κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η
αναστολή είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσµενή από την παράβαση
αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των συµφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση
όµως µπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, των
συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δηµοσίου συµφέροντος,
κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την
ωφέλεια του αιτούντος. Η απόφαση επί της αναστολής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την εκδίκαση της αίτησης. Το διατακτικό των αποφάσεων
αυτών, υπογραφόµενο από τον Πρόεδρο, τα µέλη και τον Γραµµατέα, εκδίδεται
υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την εκδίκαση της αίτησης ή αν
έχει χορηγηθεί προθεσµία στους διαδίκους για τη νοµιµοποίησή τους ή για την
υποβολή υποµνήµατος από τη λήξη της προθεσµίας αυτής.
Η προθεσµία προς τους διαδίκους δεν µπορεί πάντως να υπερβαίνει τις τρεις (3)
ηµέρες από την εκδίκαση. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της
σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Εάν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, το όργανο το οποίο εξέδωσε την
πράξη της οποίας η εκτέλεση αναστέλλεται µε την απόφαση µπορεί να συµµορφωθεί
προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή
να τροποποιήσει κατάλληλα την πράξη που προκάλεσε τη διαφορά. Στην περίπτωση
αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθηµα που ασκήθηκε, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να
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αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
παράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (Καλής Εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας θα
ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί του ετήσιου, κάθε φορά, ποσού που θα προβλέπει η
Σύµβαση, εκτός ΦΠΑ., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής Σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι
σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Προκήρυξης
και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής έναντι του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
Σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του πρώτου
µήνα εκάστου έτους της Σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση,
η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας Προκήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους Υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
Σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της Σύµβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες
σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιµοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω Σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της Σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της Σύµβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα
Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα)
της Σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της Σύµβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει
ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης Σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η Σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύµβασης,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύµβασης, γ) η Σύµβαση δεν
έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε
απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου
258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η αµοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται µε βάση τα ποσά που αναφέρονται
στην Οικονοµική Προσφορά του. Αναλυτικότερα:
−
Βάση για τον υπολογισµό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου αποτελεί η
δεσµευτική πρόταση του για το συνολικό κόστος υπηρεσιών, που
περιλαµβάνεται στην Οικονοµική Προσφορά του.
−
Κάθε χρόνο ο Ανάδοχος θα λαµβάνει ποσό αµοιβής (σε περιοδικές τρίµηνες
πληρωµές, µε ετήσιο συγκεντρωτικό απολογισµό) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην Οικονοµική Προσφορά του.
−
Ο ∆ήµος έχει λάβει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί εκχώρησης
µέρους των τελών φωτισµού (αφορούν την πληρωµή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως αυτή προβλέπεται κατ έτος στην
µελέτη βιωσιµότητας και αφορούν το σύνολο της χρονικής περιόδου διάρκειας
της ΣΠΥ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014 κατά την
έναρξη της συγκεκριµένης διαγωνιστικής διαδικασίας.
−
Για την πληρωµή του Αναδόχου θα δηµιουργηθεί λογαριασµός escrow για το
αντικείµενο του παρόντος, µε βάση τη ΣΠΥ σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα
και σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Στο λογαριασµό αυτό θα
κατατίθεται από τη ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο, το υπόλοιπο των τελών
ηλεκτροφωτισµού που καλύπτουν την ετήσια αµοιβή του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος
θα µπορεί να λαµβάνει από τον ως άνω λογαριασµό το αναλογούν ποσό που
προκύπτει από τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου.
−
Οι περιοδικές πληρωµές του Ανεξάρτητου Συµβούλου θα πραγµατοποιούνται,
από τον λογαριασµό escrow που θα τηρείται για το συγκεκριµένο έργο και στον
οποίο θα κατατίθεται µέρος των τελών φωτισµού του ∆ήµου, όπως αναγράφεται
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, και ο οποίος θα δηµιουργηθεί
σύµφωνα µε τα Σχέδια Συµβάσεων των Παραρτηµάτων VΙ και VΙΙ, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Συµβατικών Τευχών.
−
Η πιστοποίηση της πληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται µε σύνταξη πρακτικού,
το οποίο θα κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την οριστικοποίηση της
αµοιβής στον Ανάδοχο. Το πρακτικό της πιστοποίησης θα πρέπει να εγκρίνεται
αρµοδίως και να προωθείται για εξόφληση εντός δεκαπέντε ηµερών από την
υποβολή, από τον Ανάδοχο, των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής.
−
Από το προκύπτον ποσό της αµοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται ποινικές
ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί σε αυτόν και δεν έχουν καταβληθεί µέχρι
εκείνη τη χρονική στιγµή.
−
Ως χρόνοι αναφοράς για την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των εργασιών του
Αναδόχου, θεωρούνται οι χρόνοι που αναφέρονται στην ΣΠΥ.
−
Με απόφαση του ∆Σ και ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης, καταγγέλλεται η Σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν
παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τη ΣΠΥ.
−
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παρακράτηση του εκάστοτε ισχύοντος, για τη
συγκεκριµένη νοµική µορφή, φόρου εισοδήµατος για την παροχή υπηρεσιών και
επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών
προσώπων ή άλλων οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε
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κάθε περίπτωση είσπραξης της αµοιβής του, µε τη διαδικασία που
προαναφέρθηκε στην παρούσα Προκήρυξη, ο Ανάδοχος απαιτείται να
προσκοµίζει πέραν των παραπάνω δηλώσεων και εγγυήσεων, τα εξής
δικαιολογητικά:
Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και λοιπά παραστατικά,
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και κάθε άλλο προβλεπόµενο
από τη νοµοθεσία έγγραφο.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της Σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης Υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνοµα και
για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
5.2

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την Σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές
του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
που είναι σύµφωνες µε την Σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια
τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της Σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών.
Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται
έκπτωτος από την Σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύµβασης. Επιπλέον,
µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της Σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της Σύµβασης ή σε περίπτωση
τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
• για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
• οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν
µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του
Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωµα να
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
•

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα εκπτώτου –
Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή του
φορέα που εκτελεί-διοικεί τη Σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο Όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της Σύμβασης

6.1.1. Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της παρούσας Προκήρυξης, θα
οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» σύµφωνα µε
τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η
τµηµατική και οριστική παραλαβή των αντικειµένων των Συµβατικών Τευχών, όπως
ορίζονται σε αυτά. Η ανωτέρω επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της
διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
6.2

Διάρκεια Σύμβασης

6.2.1. Η ισχύς της Σύµβασης άρχεται από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) έτη, ήτοι θα είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια εκτέλεσης της
Κύριας Σύµβασης: “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
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Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρµογές Smart Cities, µε
Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιονύσου”.
Για τα επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων, ορίζονται
τµηµατικές /ενδιάµεσες προθεσµίες ως εξής:
 Α1 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Ελέγχου λειτουργίας του
συστήµατος, Σχέδιο Μέτρησης και Επαλήθευσης εξοικονοµήσεων ενέργειας,
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία IPMVP και οµαλής τήρησης της Κύριας
Σύµβασης, εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης.
 Α2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Πίνακας ∆εικτών Αποδόσεων (KPIs), εντός 45 ηµερών
από την υπογραφή της Σύµβασης.
 Α3 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Αριθµητικό Μοντέλο υπολογισµού - αλγόριθµος για την
κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού, εντός 6 µηνών από την
υπογραφή της Σύµβασης.
 Β1 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Σαράντα οκτώ (48) τριµηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις µε
παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά µε την εξέλιξη της Κύριας Σύµβασης
του Έργου (ΣΕΑ), καθ’ όλη τη διάρκεια της.
 Β2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Σαράντα οκτώ (48) τριµηνιαίες πιστοποιήσεις για την
τήρηση των όρων της Κύριας Σύµβασης του Έργου (ΣΕΑ), καθ’ όλη τη
διάρκεια της δωδεκαετούς Σύµβασης.
 Β3 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις επί των πάσης φύσεως εισηγήσεων του
Αναδόχου (ΣΕΑ) προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια της
δωδεκαετούς Σύµβασης.
 Β4 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τη Κύρια Σύµβαση του Έργου (ΣΕΑ)
όπου απαιτηθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της.
 Β5 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Τελική Απολογιστική Έκθεση, στη λήξη της Κύριας
Σύµβασης του Έργου (ΣΕΑ).
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της Σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή
Παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221, του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι &
ΙΙ της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος,
µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει
ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της Σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύµβασης και
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται
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η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
Σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο
Όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
Αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη Σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης,
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης, η
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του
25% της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές
ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες
κυρώσεις.
6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της τιµής της παρούσας Σύµβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Για τα Παραρτήματα Ι έως ΙΙ βλέπε την επισυναπτόμενη μελέτη της Υπηρεσίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιλαµβάνει το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και
υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες προβλέψεις:
α. Η Αναθέτουσα Αρχή:
1. ∆ηµιουργεί µέσα από την ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συµπληρώνοντας και
επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.
2. Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.
3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν
«ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το
αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
β. Ο Οικονοµικός Φορέας:
1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το
αρχείο του συγκεκριµένου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το
ΕΣΗ∆ΗΣ.
2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα
πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την
ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο
κατάλληλο σηµείο.
3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι
πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή
.pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο
PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF).
∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας
αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή
Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.
4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη κι αν το έχει υπογράψει
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf
στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ,
Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf, είτε µε το ανέβασµα του
αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα, προκειµένου να αποφευχθούν πληµµέλειες κατά τη
συµπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ που επισύρουν τον αποκλεισµό του εκάστοτε οικονοµικού
φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:

45

ΑΔΑ: 6ΤΦΔΩ93-4ΓΨ

α. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο
διαγωνισµό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συµπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.
β. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο
διαγωνισµό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µίας ή περισσότερων άλλων
οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να
µεριµνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαµβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ µαζί µε
χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
γ. Στην περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό από κοινού οµίλων οικονοµικών
φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισµών κλπ), πρέπει να δίνεται, για
κάθε έναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα µέρη ΙΙ έως V αυτού.
δ. Αναφορικά µε τη συµπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι
δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του
άρθρου 2.2.3.1 της ∆ιακήρυξης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου
(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονοµικός φορέας, εκτός των
άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης
του/των προσώπου/ων που συµπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.
(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ...........................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ∆ήµο ………..
…………………………., Τ.Κ. ……., ………..
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ...... 000.000,00 ..
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός ………….
αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός .................ΤΚ ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός .................ΤΚ ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός .................ΤΚ ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη
συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της ……., ………, ∆ΗΜΟΥ ……… για
εκτέλεση του Έργου «………………..», συνολικής αξίας 000.000,00 €
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας,
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………
(Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος
τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΤ ΙΚΗ ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ∆ήµο …………………….
………………….., Τ.Κ. ……., ………………………...
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την
καλή εκτέλεση της Σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της
…………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........,
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας,
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα
απαλλάξουµε τον πελάτη µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή
σας περί απαλλαγής µας από κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την
προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε εµάς του σώµατος της παρούσας
εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

Στον [●] σήµερα ../../2019 ηµέρα [●] οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1) Ο ∆ήµος [●] νοµίµως εκπροσωπούµενος από τη ∆ήµαρχο αυτού κ. [●],
2) Η εταιρία [●] µε το διακριτικό τίτλο [●], που εδρεύει στον [●], ΑΦΜ: [●], ∆ΟΥ:
[●],Τ.Κ[●], νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον [●].
Ο πρώτος συµβαλλόµενος, καλούµενος του λοιπού «συµβαλλόµενος», έχοντας
υπόψη ότι η εκτέλεση της Σύµβασης δένεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν στο Άρθρο 2
της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων:
συνάπτει µε τη δεύτερο συµβαλλόµενο, καλούµενο του λοιπού
«αντισυµβαλλόµενος», Σύµβαση σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η: “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου
Υποστήριξης του ∆ήµου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του
Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities,
µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο [●]”. Το φυσικό αντικείµενο του παρόντος
αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ∆ήµου για το Αντικείµενο της
Σύµβασης: “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο [●]”, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο
επισυναπτόµενο Παράρτηµα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού της
Σύµβασης.
Άρθρο 2ο: ∆ιάρκεια - Τροποποίηση
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε (12) έτη, ήτοι θα είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια εκτέλεσης της Κύριας
Σύµβασης (Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο [●]). Η ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης δύναται
να παραταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή,
(ακολουθώντας τις παρατάσεις της Κύριας Σύµβασης), στο πλαίσιο της διασφάλισης
της υλοποίησης του αντικειµένου της Κύριας Σύµβασης. Η Σύµβαση µπορεί να
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 3ο: Αµοιβή
Ως αµοιβή της αντισυµβαλλόµενης ορίζεται το ποσό των [●] ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
24%) και [●] ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Άρθρο 4ο: Τρόπος καταβολής αµοιβής
Η δαπάνη του έργου όπως αυτό θα αναφέρεται µε την υπογραφή της Σύµβασης, θα
βαρύνει τον ΚΑ: [●]του προϋπολογισµού εξόδων κάθε Οικονοµικού Έτους, σύµφωνα
µε την 603/30869/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των
πιστώσεων, πολυετών - συνεχιζόµενων υποχρεώσεων του ∆ήµου και η οποία
αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια (Α∆Α: [ΩΖΛΝΩ93-ΗΕ0]), όπως θα τροποποιηθεί µε βάση
την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Η αµοιβή του Αναδόχου προσδιορίζεται
µε βάση την Οικονοµική Προσφορά, ως εξής:
ΕΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΣΥΝΟΛΟ
Αναλυτικότερα:
−
Βάση για τον υπολογισµό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου αποτελεί η
δεσµευτική πρόταση του για το συνολικό κόστος υπηρεσιών, που
περιλαµβάνεται στην Οικονοµική Προσφορά του.
−
Κάθε χρόνο ο Ανάδοχος θα λαµβάνει ποσό αµοιβής (σε περιοδικές τρίµηνες
πληρωµές, µε ετήσιο συγκεντρωτικό απολογισµό) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην Οικονοµική Προσφορά του.
−
Ο ∆ήµος έχει λάβει την 603/30869/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση των πιστώσεων, πολυετών - συνεχιζόµενων
υποχρεώσεων του ∆ήµου η οποία και αναρτήθηκε στο ∆ιαδίκτυο (∆ιαύγεια)
µε Α∆Α: [ΩΖΛΝΩ93-ΗΕ0] και αφορά την εκχώρηση µέρους των τελών
φωτισµού (για την πληρωµή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως αυτή προβλέπεται κατ έτος στην µελέτη
βιωσιµότητας και αφορούν το σύνολο της χρονικής περιόδου διάρκειας της
ΣΠΥ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014 κατά την
έναρξη της συγκεκριµένης διαγωνιστικής διαδικασίας.
−
Για την πληρωµή του Αναδόχου θα δηµιουργηθεί λογαριασµός escrow για το
αντικείµενο του παρόντος, µε βάση τη ΣΠΥ σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα
και σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Στο λογαριασµό αυτό θα
κατατίθεται από τη ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο, το υπόλοιπο των τελών
ηλεκτροφωτισµού που καλύπτουν την ετήσια αµοιβή του Αναδόχου, Ο Ανάδοχος
θα µπορεί να αναλαµβάνει από τον ως άνω λογαριασµό το αναλογούν ποσό που
προκύπτει από τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου.
−
Οι περιοδικές πληρωµές του Ανεξάρτητου Συµβούλου θα πραγµατοποιούνται,
από τον λογαριασµό escrow που θα τηρείται για το συγκεκριµένο έργο και στον
οποίο θα κατατίθεται µέρος των τελών φωτισµού του ∆ήµου, όπως αναγράφεται
στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, και ο οποίος θα δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τις
Συµβάσεις Μεσεγγύησης και Ενεχυρίασης Εσόδων.
−
Η πιστοποίηση της πληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται µε σύνταξη πρακτικού,
το οποίο θα κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την οριστικοποίηση της
αµοιβής στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί το
ποσό αυτό, ο ∆ήµος υποχρεούται να το συµπληρώνει δια του τακτικού του
προϋπολογισµού και µέσα σε διάστηµα τριών µηνών. Το πρακτικό της
πιστοποίησης θα πρέπει να εγκρίνεται αρµοδίως και να προωθείται για εξόφληση
εντός δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή, από τον Ανάδοχο, των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωµής.
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Από το προκύπτον ποσό της αµοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται ποινικές
ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί σε αυτόν και δεν έχουν καταβληθεί µέχρι
εκείνη τη χρονική στιγµή.
−
Ως χρόνοι αναφοράς για την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των εργασιών του
Αναδόχου, θεωρούνται οι χρόνοι που στο άρθρο 5 της παρούσης σαν
Υποχρεώσεις του Αναδόχου.
−
Η παρακράτηση του ισχύοντος, για τη συγκεκριµένη νοµική µορφή, φόρου
εισοδήµατος για την παροχή υπηρεσιών και επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη
ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή οργανισµών η οποία
κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
−
Σε κάθε περίπτωση είσπραξης της αµοιβής του, ο Ανάδοχος απαιτείται να
προσκοµίζει πέραν των παραπάνω δηλώσεων και εγγυήσεων, τα εξής
δικαιολογητικά: τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και λοιπά παραστατικά,
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και κάθε άλλο προβλεπόµενο
από τη νοµοθεσία έγγραφο.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον Ανεξάρτητο Σύµβουλο θα γίνεται µε την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της Σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: α. Κράτηση
0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει), β. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνοµα
και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, γ. Κράτηση 0,06% η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η
προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας
8% επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
Υποχρεώσεις Αναδόχου
 Θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, είτε από την έδρα του, είτε από την έδρα του
∆ήµου.
 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειµένου της παρούσης, θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να ενηµερώνεται για
παρατηρήσεις για την εκτέλεση του Έργου.
 Μέλος της Οµάδας Έργου θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στην έδρα του
∆ήµου εφόσον του ζητηθεί.
−
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Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της Κύριας Σύµβασης και υποβάλλει τις
παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται απαραίτητο, στην Αναθέτουσα
Αρχή και τον Ανάδοχο.
 Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της Κύριας Σύµβασης, την επίτευξη
των όρων αυτής ποσοστιαία και αριθµητικά µε βάση την προσφορά του
Αναδόχου και προσδιορίζει το τελικό τίµηµα κάθε περιοδικής δήλωσης. Ελέγχει
και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί των εισηγήσεων του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
 Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τη
Κύρια Σύµβαση και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του όπου απαιτείται.
 Συµµετέχει στην Τριµελή Επιτροπή ∆ιαιτησίας για τις περιπτώσεις διαφωνιών
Αναδόχου - Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία µετέχουν επίσης (2) εξωτερικοί
Εµπειρογνώµονες που ορίζει από ένα η κάθε πλευρά.
 Υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις που αφορούν στην υλοποίηση της
Κύριας Σύµβασης εφόσον προσκαλείται, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του
ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όταν
σχετίζονται µε τις ανωτέρω αναφερόµενες υποχρεώσεις του µε δαπάνη του.
 Είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση
µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
 Εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν
πλήρως στις απαιτήσεις του έργου.
 Οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον
της Αναθέτουσα Αρχή.
 ∆ε δικαιούται να εκχωρεί τη Σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της, ούτε να
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την κρίση της, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
 Τα Μέλη της Ένωσης είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους.
Για τα επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων, ορίζονται
τµηµατικές /ενδιάµεσες προθεσµίες ως εξής:
 Α1 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ελέγχου λειτουργίας του
υφιστάµενου συστήµατος, Σχέδιο Μέτρησης και Επαλήθευσης των
εξοικονοµήσεων ενέργειας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία IPMVP και οµαλής
τήρησης της Κύριας Σύµβασης, εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της Κύριας
Σύµβασης του Έργου.
 Α2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: συγκριτικός Πίνακας ∆εικτών Αποδόσεων (KPIs), εντός 45
ηµερών από την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης του Έργου.
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 Α3 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Αριθµητικό Μοντέλο υπολογισµού - αλγόριθµος για την
κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού, εντός 6 µηνών από την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης του Έργου.
 Β1 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: (48) τριµηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις µε παρατηρήσεις προτάσεις για την εξέλιξη της Κύριας Σύµβασης.
 Β2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: (48) τριµηνιαίες πιστοποιήσεις για την τήρηση των όρων της
Κύριας Σύµβασης.
 Β3 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις επί των εισηγήσεων του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
 Β4 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τη Κύρια Σύµβαση όπου απαιτηθεί.
 Β5 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ: Τελική Απολογιστική Έκθεση , στη λήξη της Κύριας
Σύµβασης του Έργου.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της παρούσας Προκήρυξης, θα οριστεί
«Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Αρµοδιότητα της
ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και
οριστική παραλαβή των αντικειµένων των Συµβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε
αυτά. Η ανωτέρω επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Aναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων
µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη για την παροχή όλων των µέσων και
στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης
εργασίας.
Άρθρο 6ο: Παραλαβή Παρεχόµενων Υπηρεσιών / Παραδοτέων
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή
Παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221, του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω
έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της Σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
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παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
Σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται
από το αρµόδιο αποφαινόµενο Όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
Αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη Σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 7ο: Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης,
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της Σύµβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα
παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Άρθρο 8ο: Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, για
την τήρηση των όρων της Σύµβασης η οποία εκδίδεται από αναγνωρισµένα
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το
δικαίωµα.
Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί
του ετήσιου, κάθε φορά, ποσού που θα προβλέπει η Σύµβαση, χωρίς να υπολογίζεται
ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του
πρώτου µήνα εκάστου έτους της παρούσας Σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή
επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών της
παρούσας Σύµβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει σε
περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση,
εντός του πρώτου µήνα εκάστου έτους της Σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
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Άρθρο 9ο: Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την Σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
που είναι σύµφωνες µε την Σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια
τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της Σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας
συµµόρφωσης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύµβαση,
επιβάλλονται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύµβασης. Επιπλέον, µπορεί
να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Αν οι
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας
της Σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
• για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της Σύµβασης ή σε περίπτωση
τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
• για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
• οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν
µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του
Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωµα να
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 10ο: ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
των άρθρων 7 και 9 της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα που εκτελεί-διοικεί τη
Σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
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αποφαινόµενο Όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 11ο: Λύση της Σύµβασης
Η Σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις
κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριµένα τα αρµόδια δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Άρθρο 12ο: ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της Σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η
Σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύµβασης, β) ο
Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις λόγων αποκλεισµού, και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της Σύµβασης και γ) η Σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί
στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
Άρθρο 13ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου, κλπ. Στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα
και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 14ο: Πληµµελής εκτέλεση εργασίας
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια λάθη
διαπιστωθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την εργασία σε περίπτωση που η
υπηρεσία διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης µε τον καλύτερο τρόπο των υπηρεσιών
της Σύµβασης.
Άρθρο 15ο: Αναθεώρηση αµοιβής
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 16ο: Επίλυση διαφορών
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από
τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρµοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο,
για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη
Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν.
Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει
στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε µέρος),
αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης Μεσεγγύησης

Στη [●]και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις ../../2019, ηµέρα ……….., οι
κατωτέρω συµβαλλόµενοι:
 Το Νοµικό Πρόσωπο [●]µε την επωνυµία «[●]», που εδρεύει [●]και
εκπροσωπείται νόµιµα, για την υπογραφή της παρούσας, από [●], καλούµενο
εφεξής «Μεσεγγυούχος».
 Ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος
[●]», που εδρεύει στη [●], και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. [●],
εφεξής καλούµενος «Οφειλέτης».
 Της Αναδόχου Εταιρείας µε την επωνυµία «………………………….», που
εδρεύει στην [●], και εκπροσωπείται νόµιµα από τον [●], εφεξής καλούµενη
«∆ικαιούχος».
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1 Με την υπ’ αριθµ. …/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη
κατακυρώθηκε το έργο: “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης
του ∆ήµου στην: “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
εξοικονόµηση ενέργειας, στο ∆ήµο [●]” στο ∆ικαιούχο, µε αντικείµενο την
παρακολούθηση και στον έλεγχο της Κύριας Σύµβασης µε τίτλο: “Ενεργειακή
Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο [●]” και
υπεγράφη η από .../../2018 Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) µαζί µε τα
Παραρτήµατά της.
1.2 Ο προϋπολογισµός του Αντικειµένου της παρούσης / ποσό κατακύρωσης
ανέρχεται στις [●] € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, προερχόµενες από ανταποδοτικά τέλη φωτισµού
του, εκτεινόµενα στο σύνολο της διάρκειας της παρούσας Σύµβασης για 12 έτη. Η
Σύµβαση έχει εγκριθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη.
1.3 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου [●], µε την υπ΄ αριθµ. …../2018 απόφασή του
Α∆Α ([●]) αποφάσισε:
6. Τη σύναψη Σύµβασης Εκχώρησης κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 209
του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του νόµου 4257/2014)
κάθε απαίτησης του Οφειλέτη από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισµού που εισπράττει
ο εκάστοτε Φορέας - Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (πχ ∆.Ε.Η ή άλλος
εναλλακτικός πάροχος) από τους κατά νόµο υπόχρεους που βρίσκονται µέσα στη
διοικητική περιφέρεια του Οφειλέτη υπέρ του Οφειλέτη, µέσω των λογαριασµών
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδει ο εκάστοτε Πάροχος και αποδίδει
εν συνεχεία στον Οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ
- Είσπραξη από ∆ΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι του
ποσού που αντιστοιχεί στην Συµβατική Αµοιβή του Αναδόχου.
7. Τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού στον οποίο θα
κατατίθενται οι Εκχωρούµενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου της ΣΠΥ.
1.4 Με την υπ’ αριθµ …/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη, η
οποία εκδόθηκε κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης του [●] οριστικοποιήθηκαν το
τελικό ποσό για τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού
(escrow account) στο [●] ύψους [●] € για το συγκεκριµένο έργο, στον ∆ικαιούχος του
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ως άνω Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού (escrow account) και
το ποσό δέσµευσης ανά περίοδο πληρωµής για το έργο: “Παροχή Υπηρεσιών
Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου στο έργο: “Ενεργειακή
Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας, στο ∆ήµο”. Το ποσό
δέσµευσης ανά έτος αντιστοιχεί στην συµβατική αµοιβή του ∆ικαιούχου ανά έτος
βάσης της από …/…/2018 υπογεγραµµένης σύµβασης. Επιπροσθέτως:
8. Τον ορισµό του Μεσεγγυούχου ως χειριστή και Μεσεγγυούχου των παραπάνω
ποσών (εκχωρούµενων απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν και την
χορήγηση σε αυτόν ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις
ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στα πλαίσια της από ../../2018 Σύµβαση.
9. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου του Οφειλέτη να οριστικοποιήσει το ποσό, τους
ειδικότερους όρους και συµφωνίες για τη σύσταση του παραπάνω Ειδικού
Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού και να υπογράψει τις σχετικές
Συµβάσεις.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου του Οφειλέτη να προβεί σε κάθε νόµιµη
10.
απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του Οφειλέτη.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ήδη µε την παρούσα ο Οφειλέτης και ο ∆ικαιούχος συµφωνούν και συναποδέχονται
να ορισθεί ο Μεσεγγυούχος χειριστής και Μεσεγγυούχος του escrow accountκαι
χορηγούν σε αυτόν την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες
που θα συµφωνηθούν ειδικότερα στη Σύµβαση αυτή.
Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συµφωνίας, ο Οφειλέτης και ο ∆ικαιούχος
συµφωνούν ότι το ποσό των Εκχωρούµενων Ετήσιων Απαιτήσεων που
αποτυπώνονται στο Παράρτηµα 1 θα κατατίθεται σε Ειδικό Καταπιστευτικό
(∆εσµευµένο) Λογαριασµό (escrow account) του Μεσεγγυούχου, το οποίο θα
αποδεσµεύεται και θα εκταµιεύεται προς τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Για το σκοπό αυτό ο ∆ικαιούχος συστήνει τον υπ’ αριθ. [●] Ειδικό Καταπιστευτικό
(∆εσµευµένο) Λογαριασµό (εφεξής καλούµενο «Λογαριασµός») στον Μεσεγγυούχο,
στον οποίο θα κατατίθενται τα ενεχυριαζόµενα ανταποδοτικά τέλη Φωτισµού µέχρι το
ύψος των ετήσιων εκχωρηµένων ποσών του Παραρτήµατος 1 και την από ../../2018
Σύµβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ο Οφειλέτης και ο ∆ικαιούχος παρέχουν ήδη µε την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες
εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασµού,
σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες
συµφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της φύσεως και του σκοπού τους:
1. Ο Οφειλέτης έχει συστήσει Εκχωρητήριο Ανταποδοτικών Τελών µέχρι το ύψος της
ετήσιας αµοιβής του ∆ικαιούχου και για τα επόµενα 12 έτη, συνολικού ποσού [●]
€. Πιστό αντίγραφο του εκχωρητηρίου επισυνάπτεται σε Παράρτηµα της
παρούσας Σύµβασης. Το Εκχωρητήριο έχει επιδοθεί νοµίµως µε δικαστικό
επιµελητή στην ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ). Η ∆ΕΗ υποχρεούται,
χωρίς κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή αµφισβήτησης, βάση του Εκχωρητηρίου του
Παραρτήµατος να καταθέτει αµελλητί τα ποσά των Ανταποδοτικών Τελών που
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2.

3.

4.

5.

εισπράττει για λογαριασµό του Οφειλέτη, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην
ετήσια Συµβατική Αµοιβή, στον δια του παρόντος συντεινόµενου λογαριασµού
Μεσεγγύησης.
Ρητά συµφωνείται ότι η εν λόγω υποχρέωση, ως άµεσα συνδεόµενη µε την
εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, ακολουθεί, ως προς τη διάρκειά της, όλη τη
διάρκεια της Σύµβασης, τυχόν παρατάσεις, επεκτάσεις, επαναλήψεις ή
συµπληρώσεις της, έως της τελικής ολοκληρώσεώς της και της εκκαθαρίσεως των
σχετικών λογαριασµών µεταξύ οφειλέτη και δικαιούχου.
Επίσης, ρητά
συµφωνείται, ότι οι όροι και συµφωνίες της παρούσας Σύµβασης τυγχάνουν
απολύτως δεσµευτικοί καθ’ όλη τη διάρκειά της για όλα τα µέρη και ιδίως, τόσο
για τον κατά την υπογραφή της σύµβασης Καταθέτη, όσο όµως και για κάθε τρίτο
Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας και φορέα είσπραξης των Ανταποδοτικών Τελών
Φωτισµού του Οφειλέτη, που µπορεί οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της παρούσας
Σύµβασης, να αντικαταστήσει ή διαδεχθεί ή υποκαταστήσει τον σηµερινό
Καταθέτη στις υποχρεώσεις του, είτε λόγω εταιρικής µεταβολής του προσώπου του
τελευταίου, είτε λόγω αλλαγής του παρόχου ενέργειας, είτε λόγω ειδικής ή
καθολικής διαδοχής, είτε σε κάθε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο
τρίτος Πάροχος θα υπεισέρχεται άµεσα και άνευ άλλης προϋπόθεσης στις
υποχρεώσεις της παρούσας σύµβασης χωρίς κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή
αµφισβήτησης.
∆εδοµένου ότι οι αµοιβές του ∆ικαιούχου, είναι σε τριµηνιαία βάση, ο ∆ικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλει προς το Μεσεγγυούχο πιστοποιητικό «Βεβαίωση
Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ», που θα συντάσσεται και
θα υπογράφεται από την Αναθέτουσα Αρχή του Οφειλέτη.
Με την προσκόµιση της Βεβαίωσης Τριµηνιαίας Πληρωµής, ο Μεσεγγυούχους
υποχρεούται εντός (3) τριών εργάσιµων ηµερών να αποδεσµεύει το αντίστοιχο
ποσό από τον escrow account στον τελικό λογαριασµό του δικαιούχου και σε
περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης θα είναι υπόχρεος ανόρθωσης κάθε ζηµίας που
υφίσταται ο ∆ικαιούχος.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί το ποσό που διατίθεται στο
escrow account για κάλυψη της συνολική αµοιβής τριµήνου, τότε ο Μεσεγγυούχος
αποδεσµεύει το διαθέσιµο υπόλοιπο του escrow account και γνωστοποιεί εντός
τριών εργάσιµων ηµερών την Αναθέτουσα Αρχή το ακριβές ποσό που
αποδέσµευσε, και το χρηµατικό ποσό που υπολείπεται για την πλήρη κάλυψη του
ποσού τριµηνίας αµοιβής (βάση του πιστοποιητικού). Ο ∆ήµος υποχρεούται να το
συµπληρώνει δια του τακτικού του προϋπολογισµού και µέσα σε διάστηµα (3)
µηνών το υπόλοιπό πληρωµής που δεν καλύφθηκε από το, ειδικό καταπιστευτικό
λογαριασµό (escrow account) της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ
4.1 Το παρόν συµφωνητικό εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής του και διαρκεί
καθόλη τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης, καταλαµβάνοντας τυχόν παρατάσεις,
επεκτάσεις, επαναλήψεις ή συµπληρώσεις της, έως της τελικής ολοκληρώσεώς της και
της εκκαθαρίσεως των σχετικών λογαριασµών µεταξύ Οφειλέτη και ∆ικαιούχου.
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4.2 Η αµοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση
των εντολών που του χορηγούνται ορίζεται στο ποσό των [●]€ για κάθε συναλλαγή
και θα βαρύνει τον ∆ικαιούχο.
4.3 Ρητά συµφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής µεταφοράς ποσών σε
λογαριασµούς των Καταθετών βαρύνουν τον ∆ικαιούχο.
4.4. Σε περίπτωση λήξης του συµβατικού χρόνου, όπως ορίστηκε παραπάνω, το παρόν
συµφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και το τυχόν υπολειπόµενο δεσµευµένο προϊόν θα
αποδεσµεύεται και θα αποδίδεται από το Μεσεγγυούχο στον Οφειλέτη εντός πέντε (5)
εργασίµων ηµερών µε µεταφορά στον υπ’ αριθµ. GR[●] τραπεζικό λογαριασµό
αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής
του Οφειλέτη που θα χορηγείται προς το Μεσεγγυούχο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1 Ο Μεσεγγυούχος δε θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από
τον Οφειλέτη.
5.2 Όλοι οι όροι της παρούσας συνοµολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή
τους θα γίνει αποκλειστικά εγγράφως. Κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων
που προβλέπονται παρέχει δικαίωµα αποζηµίωσης του θιγόµενου µέρους έναντι του
υπαιτίου, η δε µη ενάσκηση τυχόν δικαιωµάτων αποζηµίωσης επί µακρού χρόνου δεν
συνιστά παραίτηση εξ αυτών. Τα µέρη συµφωνούν και εγγυώνται ότι θα τηρήσουν τις
υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από την Σύµβαση αυτή καθ’ όλη τη
διάρκειά της. Πάντως συµφωνείται ρητά, ότι σε περίπτωση που αυτή καταγγελθεί από
οιοδήποτε µέρος οι όροι της θα εξακολουθούν να ισχύουν έως της εκδόσεως
αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως αναγνωρίσεως ή µη της βασιµότητος του λόγου
καταγγελίας. Τυχόν καταγγελία δύναται να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο.
5.3 Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Τα µέρη συµφωνούν ότι
αποκλειστική αρµοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα ∆ικαστήρια
Αθηνών.
Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης Ενεχυριάσεως Απαιτήσεων

Στη [●]και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις ../../2018, ηµέρα [●] µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ
Του Ο.Τ.Α µε την επωνυµία «∆ήµος [●]» (καλούµενος εφεξής ο ∆ήµος) που εδρεύει
στην [●], και εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσης από τον
∆ήµαρχο κ. [●], που είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή της παρούσης
Σύµβασης.
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Της Αναδόχου Εταιρείας µε την επωνυµία «[●]», που εδρεύει στην [●], και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον [●]
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Ο ∆ήµος σε συνέχεια ανοιχτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού συνήψε µε τον
Ανάδοχο Σύµβαση για την “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου
Υποστήριξης του ∆ήµου στην: Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του
Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
εξοικονόµηση ενέργειας, στο ∆ήµο [●]” (εφεξής Σύµβαση) για χρονικό διάστηµα 12
ετών, µετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθµισης, σύµφωνα µε τους
περιλαµβανόµενους όρους και συµφωνίες της Σύµβασης.
Η Συµβατική Αµοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σύµφωνα µε την προσφορά του σε
ποσό [●] € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και ο ∆ήµος υποχρεούται να την
καταβάλλει στον Ανάδοχο σε περιοδικές τριµηνιαίες πληρωµές, µε ετήσιο
συγκεντρωτικό απολογισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Σύµβαση Παροχής
Υπηρεσιών, και σύµφωνα µε την ετήσια κατανοµή αµοιβής της προσφοράς του
αναδόχου, που αποτυπώνεται στο Παράρτηµα 2 της παρούσης και είναι αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας Σύµβασης.
Άρθρο 2
Προς εξασφάλιση της Συµβατικής Αµοιβής, ο ∆ήµος κατ’ εφαρµογή της διάταξης του
άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του νόµου
4257/2014) σήµερα εκχωρεί λόγω ενεχύρου στον αποδεχόµενο Ανάδοχο κάθε
απαίτησή του από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισµού που η Ανώνυµη Εταιρεία µε την
επωνυµία «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(εφεξής ∆ΕΗ) εισπράττει από τους κατά νόµο υπόχρεους που βρίσκονται µέσα στη
διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου υπέρ του ∆ήµου, µέσω των εκάστοτε λογαριασµών
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που αυτή εκδίδει και αποδίδει εν συνεχεία στον
∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ - Είσπραξη από ∆ΕΗ ή
κάθε άλλο πάροχο», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αποκλειστικά και
µόνο µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια Συµβατική Αµοιβή αυτού. Η
ετήσια αµοιβή του αναδόχου που αντιστοιχεί και στο ετήσιο ποσό εκχώρησης
ανταποδοτικών τελών, του παρόντος Εκχωρητηρίου και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του. Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα Σύµβαση Εκχώρησης καταλαµβάνει
κάθε περίπτωση µεταβολής του παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας και φορέα είσπραξης
των Ανταποδοτικών Τελών Φωτισµού του ∆ήµου. Τούτο σηµαίνει ότι εάν
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης, τρίτος Πάροχος Ηλεκτρικής
Ενέργειας αντικαταστήσει ή διαδεχθεί ή υποκαταστήσει τον κατά την υπογραφή της
παρούσας Πάροχο και φορέα είσπραξης των ως άνω Ανταποδοτικών Τελών στις
υποχρεώσεις του, είτε λόγω εταιρικής µεταβολής του προσώπου του τελευταίου, είτε
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λόγω αλλαγής του παρόχου ενέργειας, είτε λόγω ειδικής ή καθολικής διαδοχής, είτε σε
κάθε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, η παρούσα εκχώρηση απαιτήσεων
του ∆ήµου από τα Ανταποδοτικά Τέλη θα εξακολουθεί να ισχύει έναντι του τρίτου
παρόχου, ο οποίος θα υπεισέρχεται άµεσα και άνευ άλλης προϋπόθεσης στις
υποχρεώσεις της παρούσας σύµβασης χωρίς κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή
αµφισβήτησης.
Άρθρο 3
Συνεπεία της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου, ο ∆ήµος παραγγέλλει ανέκκλητα
τη ∆ΕΗ ή κάθε άλλο πάροχο, όπως προβλέφθηκε παραπάνω να καταβάλλει από την
κοινοποίηση της παρούσας συµβάσεως σε αυτήν και εφεξής, το προϊόν των ανωτέρω
απαιτήσεων µε πίστωση του υπ’ αριθµ. [●] Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου)
Λογαριασµού που τηρεί ο Ανάδοχος στην [●], χωρίς δικαίωµα εναντίωσης ή
αµφισβήτησης της εντολής.
Άρθρο 4
Ο ∆ήµος αναγνωρίζει µε το παρόν συµφωνητικό ότι ο Ανάδοχος καθίσταται
αποκλειστικός δικαιούχος των εκχωρούµενων απαιτήσεων που µεταβιβάζονται και ότι
ο Ανάδοχος µόνος του θα εισπράττει τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις και σύµφωνα µε
τους όρους της από ../../2018 υπογεγραµµένη Σύµβαση. Ο ∆ήµος υπόσχεται τις
εκχωρούµενες απαιτήσεις ελεύθερες από κάθε άλλη εκχώρηση, ενεχυρίαση,
συµψηφισµό ή απαίτηση τρίτου ή κατάσχεση και εγγυάται - δηλώνει ρητά ότι οι
εκχωρούµενες απαιτήσεις δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο, και ότι δεν θα προβεί σε
περαιτέρω εκχώρηση ή ενεχυρίαση αυτών.
Άρθρο 5
Συµφωνείται ότι κάθε καταβολή της ∆ΕΗ ή του παρόχου από την υπογραφή και
κοινοποίηση του παρόντος θα γίνεται εντός του προβλεπόµενου χρόνου και θα
καταλογίζεται προς εξόφληση, κατά προτεραιότητα της Συµβατικής Αµοιβής, της
∆ΕΗ ή κάθε άλλου Παρόχου δεσµευόµενων από τον όρο αυτό σύµφωνα µε τον νόµο.
Άρθρο 6
Η παρούσα σύµβαση εκχώρησης διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία, ιδίως από τις
διατάξεις του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923
“περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύµων εταιρειών” τις διατάξεις του νόµου
3852/2010 και του νόµου 4257/2014 άρθρο 43.
Άρθρο 7
Κάθε διαφορά από την παρούσα Σύµβαση που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον,
στην οποία περιλαµβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά την διαδικασία της εκτελέσεως
ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου, υποβάλλεται αποκλειστικά στην
αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων, η οποία θα είναι συντρέχουσα µε την προβλεπόµενη
από τις διατάξεις του Κ. Πολ. ∆. κατά τόπο αρµοδιότητα. Κάθε περίπτωση παράβασης
των υποχρεώσεων που προβλέπονται παρέχει δικαίωµα αποζηµίωσης του θιγόµενου
µέρους έναντι του υπαιτίου, η δε µη ενάσκηση τυχόν δικαιωµάτων αποζηµίωσης επί
µακρού χρόνου δεν συνιστά παραίτηση εξ αυτών. Τα µέρη συµφωνούν και εγγυώνται
ότι θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από την σύµβαση
αυτή καθ’ όλη τη διάρκειά της. Πάντως συµφωνείται ρητά, ότι σε περίπτωση που αυτή
καταγγελθεί από οιοδήποτε µέρος οι όροι της θα εξακολουθούν να ισχύουν έως της
εκδόσεως αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως αναγνωρίσεως ή µη της βασιµότητος
του λόγου καταγγελίας. Τυχόν καταγγελία δύναται να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο.
Άρθρο 8
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Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού µε την παρούσα Σύµβαση, το οποίο απευθύνεται
στον ∆ήµο διορίζει αυτός αντίκλητό του τον/την [●] κάτοικο [●] (οδός [●], αρ[●]).
Σε περίπτωση που παύσει η εξουσία του παραπάνω αντικλήτου και δεν διοριστεί
άλλος αντίκλητος από τον ∆ήµο στην ίδια πόλη µε έγγραφό του, το οποίο θα πρέπει
να περιέχει την ακριβή διεύθυνση αυτού του αντικλήτου και να επιδίδεται στην
Τράπεζα µε ∆ικαστικό Επιµελητή, ο ∆ήµος διορίζει αντίκλητό του τον Γραµµατέα
του Πρωτοδικείου [●]
Η σύµβαση αυτή υπογράφεται σε (5) πρωτότυπα από τα οποία έλαβε ένα ο ∆ήµος και
ένα ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα, τα Συµβαλλόµενα Μέρη, εντέλλουν αρµόδιο
δικαστικό επιµελητή να επιδώσει προς αναγγελία της εκχωρήσεως προς:
• Την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Ανώνυµη Εταιρεία», και κάθε άλλο πάροχο[●]
• Την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία µε την επωνυµία [●]
• Την ∆.Ο.Υ. [●]
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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