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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..40η/2018..
της 12ης-12-2018

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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..496/2018..
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: ..496/2018..
 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».
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
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
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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 3616/29540/17-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου για έγκριση
∆απάνης 2.000,00€ και διάθεση Πίστωσης στον προϋπολογισµό του οικ.
έτους 2018(AAY 593/13-9-2018)
Προκειµένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη της ανωτέρω
προµήθειας, παρακαλούµε
όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. την έγκριση της υπ’ αρ. 28/2018 Μελέτης µε τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού
κοινοχρήστων χώρων – Εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιονύσου» ενδεικτικού προϋπολογισµού
9.951.258,50€ 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 12η Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10 π.µ. και της
καταληκτικής ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών την 13η
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 προµηθειών
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης επιτροπών
5. την εξουσιοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
προµήθεια 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,
 Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
και
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 ε) H υπ’ αριθµ 3616/29540/17-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου για έγκριση
∆απάνης 2.000,00€ και διάθεση Πίστωσης στον προϋπολογισµό του
οικ. έτους 2018(AAY 593/13-9-2018)
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Κριεµάδης και Καρασαρλή για τους
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 28/2018 Μελέτη µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση
– αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων
χώρων – Εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας, στο
∆ήµο ∆ιονύσου» ενδεικτικού προϋπολογισµού 9.951.258,50€ µε ΦΠΑ
24%.
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα σχέδιο διακήρυξης.
3. Καθορίζει ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών την
12η Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10 π.µ. και καταληκτική
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών την 19η 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

ΜΕΛΟΣ

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.
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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.
Η απόφαση αυτή 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
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………
ΤΗΛ: +30 213 214 01 27
EMAIL: kouroupaki@dionysos.gr
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Είδος Αναθέτουσας Αρχή

∆ήµος ∆ιoνύσου - Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ

Κύρια ∆ραστηριότητα Αναθέτουσας
Αρχής

Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες

Προϋπολογισµός Σύµβασης Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

8.025.208,46 € (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

∆ικαίωµα Ρήτρας Αναθεώρησης –
Προαιρέσεις (ΣΠΥ)

Σύµφωνα µε το άρθρο 132, παράγ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016

Τύπος ∆ιαγωνισµού

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ,
2014/23/ΕΕ), µε κριτήριο Ανάθεσης τη Συµφερότερη Προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιµής

Ταξινόµηση βάση CPV

50232100-1

Είδος Σύµβασης

Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

∆ιάρκεια

12 έτη, µετά την αναβάθµιση του Συστήµατος

Χρηµατοδότηση (προέλευση)
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Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου

Χρηµατοδότηση (ΚΑ)

Η δαπάνη για τη ΣΠΥ βαρύνει τον Κ.Α. : 30.6279.0004
σχετική πίστωση (πολυετής ανάληψη υποχρέωσης )

Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης
στην Εφηµερίδα των ΕΚ

……/……/2018

Ηµεροµηνία ανάρτησης της ∆ιακήρυξης,
στην ιστοσελίδα: http://www.dionysos.gr/
σε : ∆ιαύγεια / Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. /
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

……/……/2018

Προθεσµία διενέργειας
από τη ∆ηµοσίευση

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον τριάντα
πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης
στην υπηρεσία επισήµων εκδόσεων των ΕΚ

Προθεσµία για υποβολή διευκρινίσεων επί
των όρων της ∆ιακήρυξης

∆έκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών
του ∆ιαγωνισµού

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας
∆ιαγωνισµού

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται
στο Πρωτόκολλο της ΤΥ του ∆ήµου: ∆ιεύθυνση – Γρηγ. Λαµπράκη
19, 145 72 ∆ροσιά

Ηµεροµηνία & Ώρα Λήξης Υποβολής
Προσφορών

…./…./2019 & ώρα Ελλάδας 10.00

Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης Προσφορών

…./…./2019 & ώρα Ελλάδας 10.00
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

∆ήµος ∆ιoνύσου

Ταχυδροµική διεύθυνση

Γρηγ. Λαµπράκη 19

Πόλη

∆ροσιά

Ταχυδροµικός Κωδικός

14572

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL 301

Τηλέφωνο

+30 2132140127

Φαξ

+30 2132140121

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

kouroupaki@dionysos.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Αγγελική Κουρουπάκη

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.dionysos.gr/

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ιoνύσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτοµέας
ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.:
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
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α) 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.∆Η.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
http://www.dionysos.gr/
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας:
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,
2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), µε κριτήριο Ανάθεσης τη Συµφερότερη Προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιµής.
Χρηµατοδότηση της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ):
Η χρηµατοδότηση της παρούσας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ), θα γίνει από
Ιδίους Πόρους, προερχόµενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
∆ιονύσου. Η δαπάνη για το ∆ήµο ∆ιονύσου βαρύνει το κάτωθι Κ.Α.: 30.6279.0004 και έχουν
γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ)
Αντικείµενο της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) είναι η: «Ενεργειακή
Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιoνύσου. Ο
∆ήµος προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία
και µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµικής άποψης προσφοράς και από
πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιµής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της
Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) µε τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθµιση Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και
εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο ∆ιoνύσου».
Η εκτιµώµενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την
εξοικονόµηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών ανέρχεται στο ποσό
των 9.951.258,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
8.025.208,46 € - ΦΠΑ: 1.926.050,04 €). Το σύνολο της προσδιοριζόµενης δαπάνης για την
αποπληρωµή της Ενεργειακής Αναβάθµισης, καλύπτεται απολύτως από τα εφαρµοζόµενα
Τέλη Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου. ∆ίδεται δικαίωµα ρήτρας αναθεώρησης της ΣΠΥ που θα
υπογραφεί, µε βάση το άρθρο 132, παρ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016. Από το ποσό
εξοικονόµησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αµοιβές του Αναδόχου
(Σύµβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ), και οι τιµές έχουν υπολογιστεί µε έτος βάσης
Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2017 και τιµή KWh: 0,15 για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο
της Συµβατικής Περιόδου.
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Σε ότι αφορά την υφιστάµενη κατάσταση των υποδοµών Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός), αυτές περιλαµβάνουν 9.025 Φωτιστικά / Λαµπτήρες /
Προβολείς, συµβατικού τύπου.
Αναλυτικότερα, για το Σύστηµα Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου,
αναφέρονται τα εξής:
•

•

•

•

•

•

Οι βασικές υποδοµές, συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες, βρίσκονται
στο προσδόκιµο ζωής τους, και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών µε βάση τα
ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές.
Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστηµα Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων,
αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του
∆ήµου. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση και για το
λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθµιση των συστηµάτων, παράλληλα µε την
εξοικονόµηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει.
Τα υφιστάµενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του ∆ήµου προς τη ∆ΕΗ ή και σε
άλλους παρόχους, σε ότι αφορά το Σύστηµα Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων.
H µείωση της χρηµατοδότησης των OTA, σαν συνέπεια της συνεχιζόµενης ύφεσης
και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, δηµιουργεί στενότητα διάθεσης
πόρων και αδυναµία νέων επενδύσεων για συµπλήρωση – αναβάθµιση υποδοµών σε
καίριους τοµείς του αστικού περιβάλλοντος.
Ο ∆ήµος επιθυµεί να συµµορφωθεί µε τον εθνικό στόχο µείωσης της κατανάλωσης
ενέργειας (εκποµπές ρύπων) έως το 2030 και την ανάγκη για µια σύγχρονη, αξιόπιστη
και αποτελεσµατική αναβάθµιση των υποδοµών του (Ηλεκτροφωτισµός
Κοινοχρήστων Χώρων), ώστε να πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια (Αναβάθµιση
– Εξοικονόµηση).
Το υφιστάµενο Σύστηµα Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων έχει
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, ωστόσο πρέπει τα
νέα προς εγκατάσταση υλικά (Φωτιστικά / Προβολείς / Λαµπτήρες), να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον - τον Πίνακα Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Παράρτηµα 3), έτσι ώστε να
επιτευχθεί αφενός η αναβάθµιση του συνολικού Συστήµατος και αφετέρου η
συµµόρφωση του σε αυτές.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προβλήµατα της υφιστάµενης κατάστασης :
•

•

•
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Η ανάγκη συντήρησης του Συστήµατος, σε συνδυασµό µε την έλλειψη Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου, επιβαρύνει τους συνεχώς µειούµενους διαθέσιµους πόρους
του ∆ήµου και έχει σηµαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων
και αφετέρου στο αστικό περιβάλλον.
Η λειτουργία του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων δε διέπεται
από ορθολογισµό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας
δε βασίζεται στην πραγµατική ώρα Ανατολής - ∆ύσης, αλλά σε µια προσεγγιστική
παραδοχή και επιβαρύνει χρηµατοοικονοµικά τη συνολική λειτουργία.
Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισµού λόγω µη άµεσης
ανίχνευσης βλαβών και σε ορισµένες ύπαρξη µεγαλύτερης έντασης φωτισµού από την
απαιτούµενη. Όταν φωτιστικό σηµείο τεθεί εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε
δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται, κατά τη διάρκεια περιοδικών
ελέγχων από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται κατά τη
διάρκεια του εργάσιµου ωραρίου θέτοντας σε λειτουργία το ∆ίκτυο Φωτισµού, οπότε
το τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε φωτιστικό σώµα. Οι λαµπτήρες µένουν για
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•

•

•

•

ορισµένο χρονικό διάστηµα εκτός λειτουργίας (υψηλό downtime) και υπάρχουν
αυξηµένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει µελετών και στατιστικών στοιχείων,
εκτιµάται ότι ένα µέρος του δικτύου βρίσκεται καθηµερινά εκτός λειτουργίας.
Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών ατυχηµάτων που οφείλονται σε έλλειψη
επαρκούς φωτισµού (τα φωτιστικά σώµατα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, µέχρι τον
επόµενο οπτικό έλεγχο από το προσωπικό).
Παρατηρείται αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας, σαν συνέπεια τη έλλειψης ελέγχου
των καταναλώσεων και της αδυναµίας του ∆ήµου να καλύψει τις σύγχρονες
τεχνολογίες ελέγχου.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξηµένη κατανάλωση, έκλυση µεγάλων
ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση φωτός µε αποτέλεσµα αυξηµένα επίπεδα
φωτορύπανσης.
Μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάµενων συµβατικών λαµπτήρων έχει ως αποτέλεσµα
µεγάλο ποσοστό αυτών να τίθεται εκτός λειτουργίας, ακόµα και τους πρώτους µήνες
λειτουργίας (και λόγω αυξοµειώσεων τάσης - µείωση της φωτεινότητας τους) και µε
την πάροδο του χρόνου (µείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες) και επί πλέον µείωση
λόγω ακατάλληλων ή φθαρµένων οπτικών µέσων (ανακλαστήρες και καλύµµατα).

Η αναβάθµιση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός)
του ∆ήµου ∆ιoνύσου, σε συνδυασµό µε τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του
συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί µε:

1. Την εγκατάσταση νέων Λαµπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης
τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του ∆ήµου, µε βάση την
αντιστοίχηση που δίδεται στο Παράρτηµα 3 της παρούσας.
2. Τη λειτουργία "Συστήµατος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας": α.
σε επίπεδο κόµβου (Pillar), για 8.875 Φωτιστικά Σώµατα / Λαµπτήρες / Προβολείς
στο Σύστηµα Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και β. σε επίπεδο
Φωτιστικού για 150 φωτιστικά σώµατα που θα που θα εγκατασταθούν πιλοτικά σε
δρόµους του ∆ήµου και θα συνοδεύονται από 150 ασύρµατους ελεγκτές, είτε
ενσωµατωµένους εντός των Φωτιστικών, είτε εξωτερικά µέσω Nema Socket.
3. Σύστηµα περιοδικής και επεµβατικής συντήρησης µέσω Η/Υ (µεθοδολογία
καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραµµατισµός αποκατάστασης, έλεγχος
αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
4. Αξιοποίηση του Συστήµατος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισµού και ελέγχου ενέργειας,
για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισµικού για τη λειτουργία
εφαρµογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες µέσω πλατφόρµας διαχείρισης).
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου
για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) η σύµβαση
ταξινοµείται µε τον εξής CPV:
1

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
Συστήµατος Φωτισµού
∆ηµοσίου Χώρου

CPV: 50232100-1

στην υπηρεσία µε
αντικείµενο :

«Συντήρηση Εγκαταστάσεων ∆ηµόσιου
Φωτισµού»

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ∆ικτύου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 3:
«Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας.
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Η συνολική Εξοικονόµηση Ενέργειας από την αναβάθµιση του Συστήµατος Οδοφωτισµού
του ∆ήµου, θα είναι τουλάχιστον 65%, (χωρίς την χρήση adaptive lighting), επί ποινή
αποκλεισµού για τους υποψηφίους Αναδόχους.
Οι βασικοί ορισµοί του αντικειµένου της παρούσας έχουν ως εξής:

1. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: «Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
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Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities,
µε εξοικονόµηση ενέργειας» στο ∆ήµο ∆ιoνύσου.
Ανάδοχος (Παρέχων Υπηρεσίες): Ο ∆ιαγωνιζόµενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η
παρούσα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
παρούσα ∆ιακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή - Εγκαταστάσεις: Ο ∆ήµος ∆ιoνύσου στον οποίο ανήκουν κατά
κυριότητα οι εγκαταστάσεις και οι υποδοµές Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων
Χώρων που έχει εγκαταστήσει ο ίδιος (πλατείες, δρόµοι, γήπεδα, κλπ), ενώ στο
υπόλοιπο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (∆ΕΗ), έχει δυνατότητα παρέµβασης µόνο σε
επίπεδο φωτιστικών και η αρµόδια Υπηρεσία (∆ιεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού).
Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή υπηρεσιών αναβάθµισης του
Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός), που
περιλαµβάνει την εγκατάσταση υλικών από τον Ανάδοχο για την παροχή ενεργειακών
υπηρεσιών για το αντικείµενο της παρούσας, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη και τη
Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που θα συναφθεί µεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου και θα αφορά Σύµβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
∆ιαγωνιζόµενος: κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Ένωση, που θα υποβάλει
προσφορά στον ∆ιαγωνισµό για την ανάληψη της παρούσας.
∆ιαγωνισµός: Ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός, τη
διενέργεια του οποίου προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
Ποιότητας - Τιµής, για την ανάδειξη Αναδόχου µε Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών:
«Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογή Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ήµο ∆ιoνύσου».
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή Επιτροπή: το συλλογικά όργανα το οποία θα
διενεργήσουν τις διαδικαστικές πράξεις του ∆ιαγωνισµού, θα αξιολογήσουν τις
προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων και θα εισηγηθούν για το αποτέλεσµα του
∆ιαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή.
Περίοδος Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθµισης Συστήµατος: Το χρονικό
διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) µέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθµισης, ορίζεται σε (12) µήνες σαν µέγιστο χρονικό
διάστηµα.
∆ικαίωµα Ρήτρας Αναθεώρησης ή Προαίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 132,
παράγ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016: Οι όροι ενεργοποίησης του δικαιώµατος
αφορούν την περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόµηση ενέργειας είναι
µεγαλύτερη της προσφερόµενης από τον Ανάδοχο, είτε α) κατά τη διαδικασία
επιβεβαίωσης του τεχνικού αντικειµένου της Σύµβασης, είτε β) κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του αντικειµένου της ΣΠΥ, το δε προκύπτον οικονοµικό όφελος θα
προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού τριµηνιαίας
εξοικονόµησης ενέργειας και θα κατανέµεται µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας
Αρχής. Η κατανοµή αυτού του οικονοµικού οφέλους στον Ανάδοχο, αποτελεί την
πρόσθετη αµοιβή του υπολογιζόµενη αναλογικά µε βάση την προσφορά του.
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10. ∆ιακήρυξη: Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα Παραρτήµατα της, καθώς επίσης
και τυχόν νεότερα Τεύχη, Παραρτήµατα, σχετικές τροποποιητικές ή διευκρινιστικές
αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στους
∆ιαγωνιζοµένους, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και περιλαµβάνουν τους
όρους διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
11. Προσφορά: Η προσφορά που θα καταθέσει κάθε ∆ιαγωνιζόµενος και η οποία
περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη Τεχνική - Οικονοµική Προσφορά, για ανάληψη της
ΣΠΥ, στο διάστηµα ισχύος της παρούσας.
12. Προϋπολογισµός: Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς, που προκύπτει από την
εξοικονόµηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της ΣΠΥ, µε
βάση προεκτίµηση του ∆ήµου. Από το ποσό εξοικονόµησης της Ενεργειακής
Κατανάλωσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα, θα καλύπτονται οι αµοιβές του
Αναδόχου.
13. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ): Η ΣΠΥ που θα συναφθεί µε τον Ανάδοχο
για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθµισης του αντικειµένου της
παρούσας, δηλαδή την εγκατάσταση υλικών για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
του Συστήµατος για (12) έτη, µη περιλαµβανοµένης της περιόδου ολοκλήρωσης των
εργασιών αναβάθµισης, για την επίτευξη Εξοικονόµησης Ενέργειας και αντίστοιχου
µε αυτήν Οικονοµικού Οφέλους. Η ΣΠΥ που θα συναφθεί θα είναι Σύµβαση
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), µε βάση το ν. 3855/2010 και το άρθρο 16 αυτού, όπως
ισχύει σήµερα.
14. Συµβατικά Τεύχη: είναι συνολικά, η ∆ιακήρυξη του σχετικού ∆ιαγωνισµού, τα
Παραρτήµατα αυτής και το σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, επί τη βάσει
των οποίων διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός.
15. Ανεξάρτητος Σύµβουλος Υποστήριξης: Ο Σύµβουλος που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή µέσω της ανάδειξης του από ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία (Ανοιχτός
∆ιεθνής Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός) που θα διεξαχθεί, για την υποβοήθηση της
Υπηρεσίας σε ότι αφορά την παρακολούθηση και την τήρηση των όρων της ΣΠΥ.
Παρακολουθεί και πιστοποιεί µε βάση τη ΣΠΥ που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο την
καλή εκτέλεση αυτής, σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη και τα λοιπά έγγραφα αυτής,
εισηγούµενος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαµβάνουν:
Αναβάθµιση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων
(Οδοφωτισµός), µε την υποβολή Μελέτης Εφαρµογής, όπου ο Ανάδοχος, θα προβεί:
•
•
•
•
•
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Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθµού των Φωτιστικών Σωµάτων, µέσω επιµέτρησης
- καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ).
Στην παραµετροποίηση του νέου Συστήµατος, στηριζόµενου στον εξοπλισµό και τα
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (Λαµπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ).
Στην αναβάθµιση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων.
Στην εγκατάσταση Λαµπτήρων / Προβολέων / Φωτιστικών LED, σύµφωνα µε την
αντιστοίχηση στο Παράρτηµα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”.
Στην τοποθέτηση των Μετρητών (Παράρτηµα 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές), µε σκοπό
την εκτέλεση των κατάλληλων µετρήσεων για τον προσδιορισµό του ποσοστού (%)
Εξοικονόµησης Ενέργειας του ∆ικτύου. Οι µετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως
πραγµατική κατανάλωση του νέου ∆ικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήµατος
Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας" και των µετρητών, θα
προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία µέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και
θα επαληθεύονται µε βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα καταρτιστεί
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•

•

από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο, για να εξάγονται τα αποτελέσµατα του Πλάνου
Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόµησης.
Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου
τοποθετούνται φωτιστικά µόνο και όχι λαµπτήρες), και την πραγµατοποίηση
Φωτοτεχνικών Μετρήσεων (Έντασης Φωτισµού και Λαµπρότητας) για κάθε
κατηγορία Οδού και την γενικευµένη εφαρµογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης
κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά µόνο και όχι λαµπτήρες).
Στην πρόβλεψη της διενέργειας δειγµατοληπτικών µετρήσεων (30) για τον έλεγχο των
συνθηκών Φωτισµού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, µετά την υλοποίηση
των παρεµβάσεων, µε σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Φωτισµού στα
απαιτούµενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης.

Οι δειγµατοληπτικές µετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πραγµατοποιούνται κάθε
(2) έτη από τον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης, τις οποίες θα
ελέγχει ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος και θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Βάσει των
αποτελεσµάτων των µετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συµπληρωµατικών
Ενεργειακών Παρεµβάσεων, οι οποίες δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα ΣΠΥ, µε
τους ίδιους Οικονοµικούς Όρους που περιλαµβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου και µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. 1, περ. α, του ν. 4412/2016. Η χρήση αυτής της
διάταξης αφορά αποκλειστικά προτάσεις αύξησης της ενεργειακής εξοικονόµησης.
Η αναβάθµιση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων θα υλοποιηθεί,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα 3 “Τεχνικές Προδιαγραφές”, µέσω της:
•

•

•

•

Εγκατάστασης κατάλληλων Λαµπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / Υλικών
υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των
υπαρχόντων σωµάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισµού
απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της ΣΠΥ.
Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισµικού (software) του “Συστήµατος
Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρµογών Smart
Cities (πολλαπλές υπηρεσίες µέσω πλατφόρµας διαχείρισης)”.
Παραµετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήµατος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού &
Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόµβου (pillar), σε επίπεδο φωτιστικού
για 150 φωτιστικά που θα τοποθετηθούν σε δρόµους του ∆ήµου, καθώς και των
εφαρµογών Smart Cities που θα προσφερθούν.
Λειτουργίας - συντήρησης, προγραµµατισµένης και έκτακτης, του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός) του ∆ήµου, για χρονικό
διάστηµα 12 ετών.

Ο εξοπλισµός που θα χρειαστεί για την αναβάθµιση του Συστήµατος (Φωτιστικά,
Λαµπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο
(Παρέχων Υπηρεσίες) µε δικά του έξοδα. Θα µεταβιβαστεί χωρίς αντίτιµο στην Αναθέτουσα
Αρχή, µετά την ολοκλήρωση της Σύµβασης, σε πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των Συµβατικών Τευχών.
Στο χρονικό διάστηµα ισχύος της ΣΠΥ ο Ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει
όλη την αξία του Συστήµατος και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή
σύµφωνα µε την παρ. 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσης περιγράφονται
αναλυτικά στην παρούσα ∆ιακήρυξη (και σε διευκρινιστικές απαντήσεις που θα δοθούν).
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Οι υπηρεσίες του Αναδόχου, θα παρασχεθούν ως εξής:

1. Η αναβάθµιση του Συστήµατος θα ολοκληρωθεί σε διάστηµα 12 µηνών - κατά
µέγιστο - και οι προσφέροντες θα υποβάλλουν Xρονοδιάγραµµα Yλοποίησης στην
Τεχνική Προσφορά τους.
2. Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του νέου Συστήµατος (Λαµπτήρες
/ Φωτιστικά / Προβολείς LED) για 12 έτη, µετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής
Αναβάθµισης του Συστήµατος.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) διέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως:

1. Τον ν. 4412/2016: “Συµβάσεις ∆ηµ. Έργων, Προµηθειών, Υπηρεσιών” (Α΄147) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 209 παρ. 4-11, ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 Α΄): όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
3. Τον ν.3852/2010: “Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
4. Tον ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄): “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Tην 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».
6. Τον ν.3861/2010 (ΦΕΚ A1112): “Ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις (Α΄112) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
7. Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄): “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων - Αντικατάσταση του 6ου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”.
8. Τον ν.4342/2015 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και
2006/32/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 143/911-2015). Τον ν.3851/2010: “Περί Επιτάχυνσης ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής [∆εσµευτικοί εθνικοί στόχοι για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική
ενεργειακή κατανάλωση έως 2020” (ΦΕΚ 85 Α’/4-6-2010)].
9. Τον ν.4122/2013 : “Περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές
διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 42/19-2-2013).
10. Την Υ.Α. ∆6/7094/30.03.2011: “Πλαίσιο µεθοδολογίας µέτρησης και επαλήθευσης
της εξοικονοµούµενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου
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εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική χρήση. Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιµων
µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακό περιεχόµενο καυσίµων για
τελική χρήση” (ΦΕΚ 918 Β’/2011).
11. Την Υ.Α. ∆Ε/13280/07.06.2011: “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία,
Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011).
12. Τον ν.2859/2000 (Α’ 248): “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας”.
13. Τον ν.2690/1999 (Α' 45) : “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
14. Το Π∆ 28/2015 (Α' 34): “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”.
15. Το Π∆ π.δ. 80/2016 (Α΄145) : “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”.
16. Τον ν.429/1976: “Περί υπολογισµού & τρόπου είσπραξης δηµοτικών & κοινοτικών
τελών καθαριότητας & φωτισµού & ρυθµίσεως συναφών θεµάτων” (ΦΕΚ 235
Α΄/1976).
17. Τα άρθρα 21&22 Β.∆. 24-9/20-10-1958 “Περί των προσόδων των ∆ήµων &
Κοινοτήτων, όπως επιβλήθηκαν υπέρ ∆ήµων & Κοινοτήτων για Τέλη Καθαριότητας
& για Τέλη Φωτισµού, για τις παρεχόµενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας
κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκοµιδής των απορριµµάτων, καθώς και για
την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων” (ΦΕΚ
2 Α’/03-01-1989).
18. Τον ν.4270/2014 (Α' 143): “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.
19. Τον ν.4250/2014 (Α' 74): “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1.
20. Την Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-112011): “∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή
έργων”.
21. Το άρθρο 37, του ν.4320/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
22. Το άρθρο 25, παρ. 12 του Ν.1828/1989.
23. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 “Περί αποσβεστικής προθεσµίας βεβαιώσεως
εσόδων”.
24. Τον ν. 3310/2005 (Α' 30): “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του
π.δ/τος 82/1996 (Α' 66): “Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων
Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
25. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
26. Την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες - διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
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27. Τους, 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 παραπάνω.
28. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. το οποίο έλαβε
Α∆ΑΜ (………………………………).
29. Την υπ’ αριθ.3616/29540/2018 Απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των
πιστώσεων, πολυετών - συνεχιζόµενων υποχρεώσεων του ∆ήµου η οποία αναρτήθηκε
στο ∆ιαδίκτυο (∆ιαύγεια), µε Α∆Α (7ΝΞ1Ω93-Ε1Η).
30. Την µε αριθ. …/2018 Απόφαση της ΟΕ µε θέµα: “Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για ΣΠΥ
µε τίτλο: Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
εξοικονόµηση ενέργειας”, η οποία αναρτήθηκε στο ∆ιαδίκτυο (∆ιαύγεια), µε Α∆Α
(……….………..), και λαµβάνοντας υπόψη:
•

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 Σύµβασης (ΣΠΥ), έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

•

Την υπ’ αρ. 613/2018 (Α∆Α: 72O9ΩΞΥ-ΡΧΣ), Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου ∆ιoνύσου περί: “Έγκρισης της σκοπιµότητας και της βιωσιµότητας της
Ενεργειακής Αναβάθµισης - Αυτοµατοποίησης του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ήµο ∆ιoνύσου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηµατοδότησης της σχετικής
επένδυσης και έγκριση της προετοιµασίας για τη διενέργεια των σχετικών
διαγωνισµών και εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων παροχής Υπηρεσιών”.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……. του µηνός ……………
2019 και ώρα 10:00µ.µ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την …………….. η του µηνός
…………….. ηµέρα ………….. και ώρα 10:00 µ.µ.

1.6 Δημοσιότητα
Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού αναρτήθηκε:
•

17

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ),

ΑΔΑ: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ

•
•

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 (https://www.dionysos.gr/) και στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: Σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες και σε µια
τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει
την Αναθέτουσα Αρχή.
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στον συγκεκριµένα ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). Περίληψη της ∆ιακήρυξης
απεστάλη στις ../../2018 για δηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ε.Ε.
και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ …………….. ).
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι Οικονοµικοί Φορείς δεσµεύονται ότι:
α. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της ΣΠΥ, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της ΕΕ,
το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού
και Εργατικού ∆ικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α
του ν. 4412/2016,
β. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων Συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, αλλά και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,
γ. ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της ΣΠΥ, εφόσον επιλεγούν και
δ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•
•

•
•
•
•
•
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Η µε αρ. ……/2018 απόφαση ∆ιακήρυξη της Σύµβασης ή αρ. πρωτ. ../……., όπως
έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....) µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής:
Παράρτηµα 1 : Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
Παράρτηµα 2 : Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς,
Παράρτηµα 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές,
Παράρτηµα 4 : ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης,
Παράρτηµα 5 : Σχέδιο Σύµβασης,
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•
•

Παράρτηµα 6 : Σχέδιο Σύµβασης Μεσεγγύησης,
Παράρτηµα 7 : Σχέδιο Σύµβασης Ενεχυρίασης Απαιτήσεων,

•
•
•

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ],
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών.
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
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 δέκα
(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών 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: α) 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, β) 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 και 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. Στα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται 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
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έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016).
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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171)). 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, καθώς 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 του άρθρου 8 (Παράρτηµα 1:
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 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 και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆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 παραπάνω 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
διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 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 πέντε (5) 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.
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Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. ∆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:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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
δ) 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. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείµενο της παρούσας κατακυρωθεί, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση
της Σύµβασης, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισµένης νοµικής µορφής.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονοµικών Φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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, που ανέρχεται στο ποσό των 160.504,17 €.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονοµικών Φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Οικονοµικών Φορέων που
συµµετέχουν στην Ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 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 στην Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους
λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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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 και 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
Οικονοµικών Φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτ. 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών 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 δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) 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,
ε) 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),
στ) 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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η
υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί
µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 5 έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης
µε αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) 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
β) 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, ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα
κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του Οικονοµικού
Φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα 2 ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 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 υπουργική απόφαση
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.
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύµβασης,
προσφέρων Οικονοµικός Φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) 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,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο Οικονοµικός
Φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
δ) 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,
(ε) 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,
(στ) 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 παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) 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 2.2.9.2 της
παρούσας,
(η) 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,
(θ) 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.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 3 έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων Οικονοµικός Φορέας από τη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού).
2.2.3.5. 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.
2.2.3.6. Προσφέρων Οικονοµικός Φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ, 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.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. Οικονοµικός Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ποινή αποκλεισµού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης Σύµβασης.
Κριτήρια Επιλογής
Σε περίπτωση Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι
προϋποθέσεις των παρακάτω σηµείων 2.2.4 έως 2.2.7 που ακολουθούν, αρκεί να
ικανοποιούνται τουλάχιστον από ένα µέλος της Ένωσης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι Οικονοµικοί Φορείς οφείλουν να είναι εγγεγραµµένοι:

i.

ii.
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Σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος
εγκατάστασής τους, όπου να αποδεικνύεται δραστηριότητα συναφής µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού.
Επιπλέον, λόγω της φύσης του αντικειµένου του έργου, απαιτείται 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). Εάν ο
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προσφέρων Οικονοµικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο µητρώο Esco Registry.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Αναφορικά µε την Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης Σύµβασης, οι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν/
παρέχουν:
i.

ii.

να αποδεικνύουν, γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, κοινοπραξίες) για
τις τρεις (3) τελευταίες Οικονοµικές Χρήσεις ή για το διάστηµα που αυτοί
δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναι µικρότερο της τριετίας,
τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο από το 100% της αξίας του Προϋπολογισµού
της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), άνευ ΦΠΑ.
Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον στο ύψος του προϋπολογισµού της ΣΠΥ, προ
ΦΠΑ.

Τα Ίδια Κεφάλαια και οι Οικονοµικοί ∆είκτες προκύπτουν από τον τελευταίο
δηµοσιευµένο ισολογισµό του Οικονοµικού Φορέα, ή αν νοµίµως δεν δηµοσιεύει
Ισολογισµούς από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία τριετία και µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό έχουν εκτελέσει:

i.

ii.

iii.

iv.
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Τουλάχιστον δύο (2) συµβάσεις του ίδιου αντικειµένου σε φορείς του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ως συµβάσεις του ίδιου αντικειµένου θεωρούνται οι
συµβάσεις προµήθειας φωτιστικών τύπου LED, µε εγκατεστηµένο σύστηµα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης κατάλληλων για χρήση φωτισµού οδών και
κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων. Για την τεκµηρίωση της απαίτησης αυτής, ο
προσφέρων θα πρέπει να προσκοµίσει α) Σύµβαση / Συµβάσεις, και β) Βεβαίωση /
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον
Φορέα Ανάθεσης.
∆ύο (2) ή και περισσότερα έργα Προµήθειας και Εγκατάστασης Οδικού Φωτισµού
LED ή Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα που έχουν υλοποιηθεί στον ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό
τοµέα, η συνολική αξία των οποίων να ξεπερνά το 10% του προϋπολογισµού του
έργου άνευ Φ.Π.Α.. Για την τεκµηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα
πρέπει να προσκοµίσει α) Σύµβαση / Συµβάσεις, και β) Βεβαίωση / Βεβαιώσεις
Καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον Φορέα
Ανάθεσης.
Έργα µε τη µορφή Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στον ∆ηµόσιο ή στον
Ιδιωτικό Τοµέα, που η συνολική τους αξία να ξεπερνά το 2% του προϋπολογισµού
του έργου άνευ Φ.Π.Α., ώστε να διασφαλίζεται ότι ο Ανάδοχος έχει την αντίστοιχη
εµπειρία υλοποίησης Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Για την
τεκµηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων θα πρέπει να προσκοµίσει α)
Σύµβαση / Συµβάσεις, και β) Βεβαίωση / Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή
πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον Φορέα Ανάθεσης.
Έργα συντήρησης, στα οποία να έχουν εφαρµόσει µηχανογραφηµένο πρόγραµµα
συντήρησης τύπου CMMS. Για την τεκµηρίωση της απαίτησης αυτής, ο προσφέρων
θα πρέπει να προσκοµίσει α) Σύµβαση / Συµβάσεις, β) Βεβαίωση / Βεβαιώσεις
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Καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής Έργου / Έργων από τον Φορέα
Ανάθεσης και γ) άδεια (license) προγράµµατος.
Οι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την
υλοποίηση της ΣΠΥ, υποβάλλοντας πίνακα µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει καθώς
και κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό για την υλοποίηση της παρούσης, υποβάλλοντας Πίνακα
µε την περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισµού τους. Το προσωπικό της απαιτούµενης Οµάδας
Έργου ορίζεται ως εξής:






Ύπαρξη τουλάχιστον ενός Υπεύθυνου Έργου
µε 10 έτη εµπειρία στη διαχείριση
συµβάσεων, ως Υπεύθυνος Έργων.
Απαιτείται προσκόµιση πλήρους
Βιογραφικού Σηµειώµατος και για την
εµπειρία θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον
προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων από
∆ηµόσιο Φορέα ή Συµβάσεων Απασχόλησης
ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8
Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη (είτε µε γνήσιο
υπογραφής, είτε µε ψηφιακή υπογραφή) από
τον νόµιµο εκπρόσωπο του εργοδότη, για
απόδειξη της εµπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα.
Για την εµπειρία µετρώνται τα έτη
απασχόλησης και όχι τα έτη από κτήσεως
πτυχίου.
Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1)
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο
Μηχανικό.
Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) αδειούχους
Ηλεκτρολόγους / Εγκαταστάτες.

Οι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν σύστηµα τηλε-ελεγχου και τηλεδιαχείρισης, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ενιαίας πλατφόρµας έξυπνων
πόλεων, την οποία θα προµηθευτεί η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία, θα περιλαµβάνει
επιπλέον (κατ’ ελάχιστο):
•
•
•
•

ένα (1) υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών,
ένα (1) υποσύστηµα αποτυπώσεων σηµείων, διαδροµών και επιφανειών
ενδιαφέροντος,
ένα (1) υποσύστηµα προληπτικής συντήρησης,
ένα (1) υποσύστηµα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας κτιριακών
εγκαταστάσεων.

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, µε την υποβολή της προσφοράς, οι
Οικονοµικοί Φορείς θα πρέπει να διαθέσουν σχετικό demo, στο οποίο θα
παρουσιάζεται η ανωτέρω πλατφόρµα έξυπνων πόλεων, συµπεριλαµβανοµένων των
ανωτέρω υποσυστηµάτων της. Το demo θα πρέπει να είναι προσβάσιµο µέσω
διαδικτύου και να περιλαµβάνει το σύνολο των λειτουργιών που περιγράφονται.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρότυπα
διαχείρισης ενέργειας
Οι Οικονοµικοί Φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύµβασης οφείλουν να
διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001, ISO 14001, τα οποία να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους
φορείς σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν.4412/16.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονοµικής και
Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας (παρ. 2.2.5) και τα κριτήρια της Τεχνικής - Επαγγελµατικής
ικανότητας (παρ.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.
Όταν οι Οικονοµικοί Φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη ∆ιακήρυξη Οικονοµική και
Χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω Οικονοµικοί Φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της ΣΠΥ. Υπό τους ίδιους όρους οι
Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων
στην Ένωση ή άλλων Φορέων. Στην περίπτωση που προσφέρων Οικονοµικός Φορέας ή
Ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Φορέων, οι Φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού τους και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παρ. 2.2.5 και 2.2.6).
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 του. Προς τούτο, οι τρίτοι Φορείς στους οποίους
στηρίζεται ο προσφέρων, υποχρεούνται µε την υποβολή της προσφοράς να υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ αρµοδίως υπογεγραµµένο.
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 ΕΕ, 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).
2.2.8.1 Επίκληση δάνειας χρηµατοοικονοµικής επάρκειας:
Εφόσον οι προσφέροντες στηρίζονται στη χρηµατοοικονοµική επάρκεια τρίτων Φορέων που
δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς,
πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της δέσµευσης των Φορέων (δάνεια χρηµατοοικονοµική
επάρκεια). Η απόδειξη της δέσµευσης του τρίτου Οικονοµικού Φορέα γίνεται µε
προσκόµιση:

i.
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έγγραφης δέσµευσης τρίτου Οικονοµικού Φορέα απευθυνόµενης προς την
Αναθέτουσα Αρχή µε την οποία αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση των απαραίτητων
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ii.

iii.
iv.

οικονοµικών πόρων (Γενικός Κύκλος Εργασιών) προς τον προσφέροντα σε
περίπτωση ανάθεσης της ΣΠΥ σε αυτόν.
Έγγραφης συµφωνίας, µε προγενέστερη της υποβολής της προσφοράς ηµεροµηνία,
µεταξύ τρίτου και προσφέροντα ή µέλους αυτού, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο
τρίτος δεσµεύεται να παρέχει την επικαλεσθείσα από τον προσφέροντα
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκµηρίωσης χρηµατοοικονοµικής επάρκειας από τα
οποία αποδεικνύεται η χρηµατοοικονοµική επάρκεια του τρίτου.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν αφενός η νόµιµη σύσταση και
λειτουργία του δανείζοντος τρίτου και αφετέρου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι
και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.

∆ιευκρινίζεται ότι δε δύναται προσφέρων παράλληλα να υποβάλλει προσφορά αυτοτελώς
ή/και ως µέλος Ένωσης, ή/και να στηρίξει τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια άλλου
προσφέροντα που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Επί ποινή απορρίψεως του συνόλου των
κατατεθειµένων προσφορών στις οποίες συµµετέχει ο προσφέρων και αποκλεισµού του από
τον διαγωνισµό, δε δύναται να συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου προσφέροντα άνω της
µίας ιδιότητας εκ των προαναφερθεισών.
2.2.8.2 Επίκληση δάνειας τεχνικής ικανότητας:
Εφόσον οι προσφέροντες στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων Φορέων που δεν
µετέχουν στην Προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς, πρέπει
να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της ΣΠΥ θα έχουν στη
διάθεσή τους την απαιτούµενη τεχνική ικανότητα, µε την προσκόµιση δέσµευσης των
φορέων αυτών (δάνεια τεχνική ικανότητα).
Η απόδειξη της δέσµευσης τρίτου Οικονοµικού Φορέα (δανείζοντος) γίνεται µε την
προσκόµιση στην Προσφορά:

i.

ii.

iii.
iv.

Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή µε την οποία
αυτός αναλαµβάνει, σε περίπτωση ανάθεσης της ΣΠΥ σε αυτόν, την παροχή των
απαραίτητων υπηρεσιών στον Προσφέροντα και για χρονικό διάστηµα µέχρι και την
ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων αυτού προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας, µε προγενέστερη της υποβολής της προσφοράς
ηµεροµηνία, µεταξύ τρίτου και του προσφέροντα ή µέλους αυτού από την οποία
αποδεικνύεται, ότι ο τρίτος δεσµεύεται να αναλάβει την παροχή των απαραίτητων
υπηρεσιών στον προσφέροντα και για χρονικό διάστηµα µέχρι και την ολοκλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων αυτού προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκµηρίωσης τεχνικής ικανότητας από τα οποία
αποδεικνύεται η ειδική επαγγελµατική εµπειρία και η τεχνική ικανότητα του τρίτου.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
του δανείζοντος τρίτου και οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσµεύουν
µε την υπογραφή τους.

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
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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. 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 Οικονοµικών Φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον κατάλογο. Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους 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
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής. Στην περίπτωση στήριξης
στις ικανότητες άλλων φορέων, όπως περιγράφονται ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει,
σύµφωνα µε τα άρθρα 79, 80 και 81, 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. 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
άρθρου 74 (ν.44412/2016). Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον Οικονοµικό
Φορέα την αντικατάσταση Φορέα για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4
του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις µπορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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 συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Επίσης οι
Οικονοµικοί Φορείς καταθέτουν έγγραφα τεκµηρίωσης κάλυψης κριτηρίων επιλογής του
άρθρου 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7. 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 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 παρούσας 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. Ως εκπρόσωπος του Οικονοµικού
Φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση Οικονοµικών Φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των Οικονοµικών Φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παρ. 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 παρ. 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 παρ. 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 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
παρ. 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. Για την απόδειξη των ζητουµένων των παρ. 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5, 2.2.7 και 2.2.8, οι
προσφέροντες Οικονοµικοί Φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 4 της παρούσης.
Επίσης:
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.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλότητας 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.
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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.
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 Συµφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
Ποιότητας - Τιµής η οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων.
Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 70%)
Κριτήριο

Βαθµολογία

Βαρύτητα
Αξιολόγηση

Τ1 - Πληρότητα - Προδιαγραφές της Αναβάθµισης &
Λειτουργίας του Συστήµατος Οδοφωτισµού

Β1 =100 έως
120

20%

Τ1=Β1 x
0,20

Τ2 - Πληρότητα - Προδιαγραφές Τηλεελέγχου –
Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας - Συστήµατος
Περιοδικής & Επεµβατικής συντήρησης µέσω Η/Υ.

Β2=100 έως
120

20%

Τ2=Β2 x
0,20

Τ3 - Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης

Β3=100 έως
120

20%

Τ3=Β3 x
0,20

Τ4 - Εγκατάσταση & Λειτουργία Εφαρµογών Smart Cities.

Β4=100 έως
120

20%

Τ4=Β4 x
0,20

Τ5 - Ετήσια Εξοικονόµηση Ενέργειας (σε Kw/h)

Β5=100 έως
120

20%

Τ5=Β5 x
0,20

2.3.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Η τεχνική αρτιότητα της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή όχι της συµµετοχής στο
επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού. Το σύνολο της βαθµολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς
(Τ) προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους κριτηρίων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,T5) δηλαδή:
Τ=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+T5. Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό
ψηφίο. Η βαθµολόγηση των κριτηρίων Τ1,Τ3 γίνεται µε βάση την πληρότητα και την
εναρµόνιση των τεχνικών προσφορών για τα συγκεκριµένα κριτήρια σε σχέση µε τις
απαιτούµενες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Για το κριτήριο Τ2 βαθµολογούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου εξοπλισµού τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισης
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(controllers, base stations, software) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δικτύου
τηλεµατικής / τηλεµετρίας. Για το κριτήριο Τ4 βαθµολογούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της ενιαίας πλατφόρµας έξυπνων πόλεων βάσει του demo (Απαιτούµενα συστήµατα,
Επιπλέον προσφερόµενα υποσυστήµατα εκτός των ελάχιστα απαιτούµενων,
διαλειτουργικότητα, ευχρηστία, πολυκαναλικότητα, ασφάλεια, εκπαίδευση, εγγύηση καλής
λειτουργίας, πλάνο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Η τιµή βάσης των παραπάνω
κριτηρίων είναι το 100 και το 120 η µέγιστη δυνατή βαθµολόγηση. Για το κριτήριο Τ5 τη
µεγαλύτερη βαθµολογία παίρνει ο υποψήφιος που προσφέρει τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση.
Η διαφορά της βαθµολόγησης µεταξύ των υποψηφίων προκύπτει αναλογικά και ποσοστιαία
µε βάση το ποσοστό της αριθµητικής διαφοράς που προκύπτει από τον προσφέροντα την
υψηλότερη τιµή εξοικονόµησης, αριθµητικά ο οποίος και παίρνει αντίστοιχα στη
βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού τιµή το 120. Η τιµή βάσης 100 του κριτηρίου είναι το
ελάχιστο ποσοστό εξοικονόµησης που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη, δηλαδή 65%
εξοικονόµηση ενεργειακής κατανάλωσης µε βάση την υφιστάµενη κατάσταση, χωρίς την
χρήση adaptive lighting.
Στη διάρκεια εξέτασης των Υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσοι υποψήφιοι δε συγκεντρώσουν σε οποιοδήποτε από τα
επιµέρους κριτήρια βαθµολογία τουλάχιστον 100 δεν συνεχίζεται η εξέταση του υπολοίπου
της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους και δεν γίνονται δεκτοί. Οι υποψήφιοι που δεν
γίνονται δεκτοί µετά την ολοκλήρωση εξέτασης των Υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από την διαδικασία. Ο
Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται.
2.3.3 Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 30%): Οι
Οικονοµικές Προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και προκύπτουν από
το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος 2. Πιο συγκεκριµένα η
βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε Οικονοµικής Προσφοράς ΟΠι ισούται µε το λόγο του
χαµηλότερου συνολικού προσφερόµενου κόστους για τον ∆ήµο (ΣΠΚ)min, προς το
Βαθµολογούµενο Προσφερόµενο Συνολικό Κόστος για τον ∆ήµο, που προκύπτει από την
Οικονοµική Προσφορά (ΣΠΚ)ι ,ως ακολούθως : ΒΟΠι = 100 x (ΣΠΚ)min / (ΣΠΚ)ι, όπου: α.
ΣΠΚmin είναι το µικρότερο υποβληθέν προσφερόµενο συνολικό κόστος για τον ∆ήµο
(προκύπτει από το άθροισµα του Συνολικού Οικονοµικού Οφέλους του Αναδόχου (Α) και
του Συνολικού κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του ∆ήµου (Β), ενώ, β. ΣΠΚι είναι το
βαθµολογούµενο Συνολικό Προσφερόµενο Κόστος για το ∆ήµο (ΣΠΚι), που προκύπτει
αντίστοιχα από το άθροισµα του προσφερόµενου Οικονοµικού Οφέλους του Αναδόχου (Α)
και του προσφερόµενου Συνολικού Κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του ∆ήµου (Β). Ο
προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής
βαρύτητας της βαθµολογίας της Οικονοµικής Προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ= 30%
2.3.4 Προσδιορισµός πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής : 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 = 0,30*ΒΟΠι + 0,70*Τ. 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.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι Προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα 3
της ∆ιακήρυξης. Η Ένωση Οικονοµικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλα τα µέλη 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 (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν.
4412/2016). Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχτεί ή να έχουν
επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Εξαιρούνται τα
ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος είναι απολύτως
ενήµερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσης και έχει
µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ∆ιαγωνισµό. Οι Προσφορές αφορούν σε
ολόκληρο το αντικείµενο του παρόντος και εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που
υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα αντικειµένου ή
µέρος αυτού, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται
ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους. Μετά την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της
Προσφοράς.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία]
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 στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37
και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «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 εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν
εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο
εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
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(ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
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 9 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:
(α) 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.
(β) 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 µονάδος, 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
ηλεκτρονικά 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 εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

35

ΑΔΑ: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον Οικονοµικό Φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός 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 ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης
(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή.
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 και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Ο Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», περιέχει επί ποινή
αποκλεισµού:
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
1. 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 ρήτρας αναθεώρησης, ήτοι 160.504,17 €. 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. Επισηµαίνεται ότι η εν
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. Οι εγγυητικές επιστολές των

παραγράφων 2.2.2 και του άρθρου 8 (Παράρτηµα 1: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/
2016 (Α΄13) 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
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
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Οικονοµικό Φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των Οικονοµικών
Φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός 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)
ηµεροµηνία έκδοσης, β) εκδότη, γ) Αναθέτουσα Αρχή στην οποία απευθύνονται, δ)
αριθµό της εγγύησης, ε) ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) πλήρη επωνυµία, Α.Φ.Μ.
και διεύθυνση του Οικονοµικού Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (σε
περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της), ζ) όρους ότι
: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η)
στοιχεία της σχετικής ∆ιακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών, θ) ηµεροµηνία λήξης ή χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθµό αλλά και τον τίτλο της σχετικής Σύµβασης (ΣΠΥ).
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 (ΣΠΥ) ή να
καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης (ΣΠΥ) 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 τριάντα (30) ηµέρες
τουλάχιστον µήνα µετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον
Οικονοµικό Φορέα που κηρύχθηκε Ανάδοχος µε την προσκόµιση της Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες,

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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. Συµπληρωµένο το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα
8 της παρούσας, 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 1.
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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 της παρούσας 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.
Ως εκπρόσωπος του Οικονοµικού Φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον Οικονοµικό Φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία
σύναψης σύµβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονοµικών
Φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
µέλος της Ένωσης.
Επίσης:
•

•

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.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους (βλ. ΕΕΕΣ, µέρος IV, παρ. Γ «ποσοστό υπεργολαβίας»), τµήµα/τα του
αντικειµένου της παρούσης που υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της προσφοράς του κάθε υπεργολάβος που αναλαµβάνει κάποιο από τα τµήµατα
αυτά, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ.

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.
3. Όλα τα δικαιολογητικά - έγγραφα τεκµηρίωσης κάλυψης των κριτηρίων επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 , 2.2.5 , 2.2.6, και 2.2.7 της παρούσας.
2.4.3.2 Τεχνική Προφορά
Η Τεχνική 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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Η ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς περιέχει την πρόταση του Οικονοµικού Φορέα για το
αντικείµενο της παρούσας, στην οποία θα περιγράφεται η µεθοδολογία και τα εργαλεία, που
θα χρησιµοποιηθούν.
Ειδικότερα, η πρόταση πρέπει, κατ΄ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισµού, να περιλαµβάνει:
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή προτεινόµενης λύσης αναβάθµισης του υπάρχοντος
Συστήµατος που προσφέρει ο υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας. Στην Τεχνική
Περιγραφή θα περιέχονται τα απαιτούµενα στοιχεία σχετικά µε το τεχνικό προσωπικό
και τον τεχνικό εξοπλισµό.
Φωτοτεχνικά δεδοµένα ανά κάθε τύπο προσφερόµενων Λαµπτήρων / Φωτιστικών
LED σε ηλεκτρονική µορφή .ies ή .ldt, κατάλληλο για χρήση σε λογισµικό ανοικτού
κώδικα DIALUX ή RELUX. Στο φωτοµετρικό αρχείο πρέπει να φαίνεται η
πραγµατική κατανάλωση του Λαµπτήρα / Φωτιστικού και επί ποινή αποκλεισµού
πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο εργαστήριο φωτοµετρίας που διαθέτει την
πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015.
Φωτοτεχνικά Μοντέλα, όπως ακριβώς περιγράφονται στο Παράρτηµα 3: “Τεχνικές
Προδιαγραφές”, σύµφωνα µε το ΕΝ 13201 2015 και την Ελληνική Νοµοθεσία.
∆ικαιολογητικά για το σύνολο των προδιαγραφών που Παραρτήµατος 3: "Τεχνικές
Προδιαγραφές", καθώς και την υποβολή των σχετικών ∆ηλώσεων Συµµόρφωσης,
Πιστοποιήσεων, Εκθέσεων Ελέγχου και των λοιπών δεδοµένων που ζητούνται
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”.
Αναλυτική περιγραφή Συστήµατος Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης & Ελέγχου
Ενέργειας, που θα χρησιµοποιηθεί, καθώς και του Συστήµατος προληπτικής
συντήρησης µέσω Η/Υ.
Αναλυτική περιγραφή των Smart Εφαρµογών που θα εγκατασταθούν και των
παρεχόµενων δυνατοτήτων τους (Εγκατάσταση – Λειτουργία).
Υπολογισµό - τεκµηρίωση της αναµενόµενης ετήσιας Εξοικονόµησης Ενέργειας.
Επισηµαίνεται, ότι για τον υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας των φωτιστικών,
µε βάση την οποία θα υπολογίζεται η ετήσια εξοικονόµηση θα λαµβάνεται υπόψη,
κατά τους υπολογισµούς, επί ποινή αποκλεισµού, η ισχύς κάθε τύπου φωτιστικού
σύµφωνα µε την κατανάλωση που αναγράφεται στο πιστοποιητικό LM79 του κάθε
φωτιστικού που θα έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο εργαστήριο φωτοµετρίας που
διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015.
Το αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης της αναβάθµισης και του συνόλου των
ζητούµενων υπηρεσιών.
Τεκµηρίωση της Οµάδας Έργου, µε ονοµατεπώνυµο και επαγγελµατικά προσόντα
των µελών του προσωπικού που επιφορτίζονται για την εκτέλεση της ΣΠΥ,
συνυποβάλλοντας βιογραφικά, πτυχία, άδειες των επιµέρους ατόµων της Οµάδας
Έργου που θα δηλωθεί καθώς και τις σχετικές συµβάσεις µε αυτά, στην περίπτωση
εξωτερικών συνεργατών.
Τεχνικός Εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της
παρούσας.

Ότι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρούσας και σε καµία περίπτωση δεν θα
γίνεται αναφορά σε οικονοµικά µεγέθη.
Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf.
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Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης - Υποβολής
τους
2.4.4.1 Κατάλογος Περιεχοµένων
Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την Οικονοµική Προσφορά του
Οικονοµικού Φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η Οικονοµική Προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
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 2 :
“Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς”.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Το νόµισµα της προσφοράς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά το 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.
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2.4.4.2 Νόµισµα Προσφοράς
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε
ευρώ µε ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται
διαφορετικά. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα Τραπεζών,
δασµοί, φόροι, αναπροσαρµογή τιµών, κλπ), εκτός από το ΦΠΑ, για την παροχή των
προσφερόµενων υπηρεσιών και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. Η
τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Προσφορά που δε
δίνει τιµή σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον παρόντα
∆ιαγωνισµό για 12 µήνες, από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
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
Η Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
Προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) 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, β) 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 διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων
δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η
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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, δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές και στην περίπτωση Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και
στην περίπτωση Οικονοµικών Φορέων που συµµετέχουν, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλη
Ενώσεων, ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, θ) η οποία
παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την ………………. και ώρα 10:00 π.µ. ή την [5η] εργάσιµη ηµέρα µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. Κατά την υποβολή της Προσφοράς
από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του
Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα και αφορούν, ιδίως, τα
τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Αναλυτικότερα, σηµαίνονται από τον προσφέροντα 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.
Για την προαγωγή της σαφήνειας, σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των Προσφορών
χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών,
είναι υποχρεωτικό για τους Υποψήφιους Αναδόχους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα,
συνοδευτικό των Προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές και την επεξήγηση αυτών.
Συντοµογραφίες που εµφανίζονται µόνο µία φορά στο κείµενο µπορούν εναλλακτικά να
αναπτύσσονται στο υποσέλιδο ή στο ίδιο το κείµενο. Με την υποβολή της Προσφοράς,
θεωρείται δεδοµένο ότι ο Υποψήφιος είναι απολύτως ενήµερος επί των συνθηκών εκτέλεσης
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του αντικειµένου του παρόντος, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών
εξοπλισµού, κλπ, και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του
∆ιαγωνισµού.
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.
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο 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 Οργάνου1.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό Όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και
βαθµολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνεται σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του
άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή2 προς έγκριση.
Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες3. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των Οικονοµικών
Προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή
ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης,
η Αναθέτουσα Αρχή4 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.
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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 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 του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες5. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού Αναδόχου
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 ηλεκτρονική 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 να τα συµπληρώσει
εντός 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 15 επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου, 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:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) 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 έως 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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 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 προσωρινού Αναδόχου (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 παρ. 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού της Επιτροπής 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:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παρ. 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2. και µόνον στην περίπτωση
του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων
κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

45

ΑΔΑ: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις 20 ηµέρες 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 - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
Σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά
του. 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 σε αυτόν 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α. Το
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν.
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4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι Αναθέτουσες Αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
o

o

κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.

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 όλω 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.
Οι χρήστες - Οικονοµικοί Φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 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, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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 αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

Ο Αντιδήµαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών και Χωροταξίας
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∆ηµήτριος Ράικος
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 3 ΒΛΕΠΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σηµειώνεται ότι από τα έγγραφα – δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που θα
προσκοµισθούν, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωµα συµµετοχής, όσο και οι
όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως καθορίζονται στην παρούσα, συνέτρεχαν και κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του (προβλ. §1 αρ. 104 Ν. 4412/16).
Υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά κατακύρωσης:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί µε ηµεροµηνία µετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 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 να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα (Γενικές Προϋποθέσεις
Συµµετοχής). 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 ανωτέρω, 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.
Το εν λόγω πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα (Γενικές Προϋποθέσεις
Συµµετοχής), θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να το διαθέτει σε ισχύ από τις αρµόδιες
αρχές, τόσο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όσο και κατά την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο στάδιο της κατακύρωσης.
Ποινικό µητρώο προσκοµίζουν: Ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι
διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
•
•
•
•

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικ. Συµβουλίου σε περίπτωση
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.),
Ο διαχειριστής σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας,
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα.
Τα αντίστοιχα ανά µέλος Οικονοµικού Φορέα, σε περίπτωση Ενώσεων,

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν Υ∆ (άρθρο 8 του Ν 1599/86),
φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον
ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής ότι είναι ενήµεροι:
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α) ως προς τις Φορολογικές τους Υποχρεώσεις, και β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν
στις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Τα εν λόγω πιστοποιητικά, θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να τα διαθέτει ενηµερωµένα (σε
ισχύ) από τις αρµόδιες αρχές, τόσο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όσο
και κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο στάδιο της κατακύρωσης.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας αφορά:
•

•
•

•

Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας
ασφάλισης, τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό.
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Σε περίπτωση εταιρειών (Νοµικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (Νοµικό
Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν
αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.
Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων προσκοµίζονται οι
αντίστοιχες ενηµερότητες σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένοι.

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 ανωτέρω, 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.
3. Πίνακας Μελών της Οµάδας Έργου:
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε
το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, πίνακα των µελών της
οµάδας έργου κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου
υπάγεται κάθε µέλος της Οµάδας Έργου. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα
βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από
αρµόδια διοικητική αρχή.
Για την περίπτωση 5.1.Γ, του Μέρους Β της Προκήρυξης, 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. ΕΣ-334130-2017/10001/13 ∆εκεµβρίου 2017 εγγράφου του Ειδικού Γραµµατέα του
ΣΕΠΕ, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του Φορέα σε χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας εγκατάστασής του, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί
µε ηµεροµηνία µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
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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 της νοµοθεσίας
της χώρας εγκατάστασής του. 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 προαναφερόµενες περιπτώσεις, 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
προαναφερόµενες περιπτώσεις.
5. 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, αφετέρου να αποδεικνύεται
δραστηριότητα συναφής µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και κατά την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις, κατά την ηµεροµηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 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/σύµπραξης/κοινοπραξίας, τα έγγραφα της εν λόγω παραγράφου, αρκεί να
ικανοποιούνται τουλάχιστον από ένα µέλος της.
6. Αποδεικτικά Μέσα των παρ. 2.2.3.3 & 2.2.3.8:

1. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού Αναδόχου ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του
κάποιος από τους παρακάτω λόγους αποκλεισµού:
(α) ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
(β) Ο Οικονοµικός Φορέας δεν συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
(γ) ∆εν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016,
(δ) ∆εν υπάρχει 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.
(ε) ∆εν 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,
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(στ) ∆εν 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 και δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές,
(ζ) ∆εν 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.

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. Άλλως, υπεύθυνη
δήλωση εκ µέρους του προσωρινού αναδόχου ότι:
α) ∆εν υφίσταται πειθαρχικός Φορέας, ο οποίος να πιστοποιεί ότι δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
β) ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω
την ακεραιότητά του.

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού Αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισµού από δηµόσιες συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
4. 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.
7. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, στην
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο Οικονοµικός Φορέας. Θα πρέπει να αποδεικνύεται, συνολικός
γενικός κύκλος εργασιών (αυτοτελή έργα και κοινοπραξίες) για τις (3) τελευταίες χρήσεις, ή
για το διάστηµα δραστηριοποίησης, σε περίπτωση που είναι µικρότερο της τριετίας,
τουλάχιστον ίσο, ή και µεγαλύτερο, από την αξία του Προϋπολογισµού της ΣΠΥ (άνευ του
ΦΠΑ) και σε περίπτωση Ένωσης µπορεί και να καλύπτεται συνολικά. Ειδικότερα:
•

•

•

52

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δηµοσιευθεί ο ισολογισµός του προηγούµενου
έτους, τότε προσκοµίζεται ο ισολογισµός των τριών (3) προηγούµενων ετών αυτού.
Σε περίπτωση όπου δεν απαιτείται, από την νοµοθεσία της χώρας - όπου είναι
εγκατεστηµένος ο Φορέας - η δηµοσίευση ισολογισµού, θα προσκοµίζεται βεβαίωση
του ορκωτού ελεγκτή για το συνολικό ύψος και την κατανοµή του κύκλου εργασιών
σε έτη και επιπροσθέτως θα προσκοµίζονται και τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία
υποβολής.
Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες ∆ηλώσεις Φόρου
Εισοδήµατος και Εκκαθαριστικά σηµειώµατα. Σε περίπτωση που πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισµούς, αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από
όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του Οικονοµικού Φορέα.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας, ο Οικονοµικός Φορέας
θα υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.
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•

Εφόσον υπάρχουν Κοινοπραξίες, οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στον
προαναφερόµενο Κύκλο Εργασιών, απαιτείται η δήλωση τους µε βεβαίωση Ορκωτού
Ελεγκτή για την κατανοµή τους στην τελευταία τριετία, το συνολικό τους µέγεθος και
προσκοµίζονται και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία απόδειξης.

8. Νοµιµοποιητικά στοιχεία των Νοµικών Προσώπων, σε περίπτωση που έχει υπάρξει
µεταβολή στα στοιχεία νοµιµοποίησης, σε σχέση µε αυτά που υποβλήθηκαν κατά το
στάδιο της συµµετοχής:
Σε ότι αφορά τα νοµιµοποιητικά στοιχεία των Νοµικών Προσώπων

I.

Επί Ανωνύµων Εταιριών :

α Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις τους.
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.
γ. Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού
Εµπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δηµοσίευση του Καταστατικού καθώς και
τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος ∆Σ και η πράξη
συγκρότησής του σε σώµα. Εάν η δηµοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόµα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δηµοσίευση.
δ. Απόφαση αρµοδίου Οργάνου ∆ιοίκησης (∆Σ ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου), µε την οποία
εγκρίνεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση ΣΠΥ,
στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν
την προσφορά (αν είναι διαφορετικά από τον νόµιµο εκπρόσωπο).

II.

Επί Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης:

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.
γ. Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού
Εµπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δηµοσίευση του Καταστατικού καθώς τυχόν
τροποποιήσεών του. Εάν η δηµοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, θα
υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δηµοσίευση.
δ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των
∆ιαχειριστών κατά περίπτωση), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό
προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύµβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, (αν είναι διαφορετικά από τον
νόµιµο εκπρόσωπο).

III.

Επί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ):

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δηµοσίευσης.
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β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.
γ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης (ΓΣ Εταίρων ή ∆ιαχειριστών), µε την οποία
εγκρίνεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση ΣΠΥ και
καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά
(αν είναι διαφορετικά από τον νόµιµο εκπρόσωπο).

IV.

Επί Προσωπικών Εταιριών (ΟΕ ή ΕΕ):

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού.
γ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο
∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση ΣΠΥ και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, (αν είναι διαφορετικά από τον
νόµιµο εκπρόσωπο).

V.

Επί των λοιπών Νοµικών Προσώπων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών):

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για
έκαστο εξ αυτών.

VI.

Επί Ενώσεων - Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων, επιπλέον:

α. Συµφωνητικό σύστασης της Ένωσης. Στο συµφωνητικό σύστασης της Ένωσης θα
αναγράφεται και θα οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος της υπό ανάθεση
ΣΠΥ (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο - σε ποσοστό) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, θα δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό
και τη διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης (leader), θα δηλώνεται από τα µέλη ότι
αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της ΣΠΥ και θα
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των Εταιρειών / Φορέων που την αποτελούν, ανάλογα µε τη
νοµική µορφή τους και σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, και
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από τα µέλη ή κατά περίπτωση, τους
νόµιµους εκπροσώπους των µελών, ότι τα µέλη της ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον στην εκτέλεση της ΣΠΥ.
Σηµειώνεται, ότι µετά την αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει κατά την κρίση του την υποβολή των
δικαιολογητικών, που τεκµηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισµού ή/και τη συνδροµή των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εάν δεν εκδίδονται στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους σε αυτή.
9. Λοιπά Στοιχεία:
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Αναλυτικοί κατάλογοι που θα αναφέρονται τα έργα και οι ποσότητες που απαιτούνται στην
Τεχνική Εµπειρία και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (πχ συµβάσεις,
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλά παραλαβής), τα οποία υποβάλλονται
επικυρωµένα σύµφωνα µε τον Ν.4250/2014, καθώς και κάθε άλλο Πιστοποιητικό –
Βεβαίωση ζητείται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
10. Ονοµαστικοποίηση Μετοχών:
Τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των νοµικών προσώπων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης
µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών – µελών
της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες και γι’ αυτό υποχρεούνται να υποβάλλουν, περί τούτου,
Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους.
Αναλυτικότερα, επειδή το οικονοµικό αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού υπερβαίνει το
1.000.000,00 ευρώ, οι µετοχές των Ανωνύµων Εταιρειών που συµµετέχουν στον παρόντα
∆ιαγωνισµό αυτοτελώς ή ως Ένωση ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής εταιρείες,
συµµετέχουν στο εταιρικό της µερίδιο ανώνυµες εταιρείες, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές
µέχρι φυσικού προσώπου.
Η συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης πρέπει να αποδεικνύεται: α) τόσο κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά και προσκοµιζόµενα
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, όσο και β) κατά την
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον υπάρχει µεταβολή, τα
παρακάτω έγγραφα:
•

•
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Ηµεδαπές ή αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη
σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του π.δ. 82/96 (Α΄66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (Α΄ 279) και ισχύει υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Εφόσον µέτοχος των
εταιρειών αυτών είναι άλλη ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής
στο ∆ιαγωνισµό εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες
συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό
συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους
είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
Ως προς τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω
ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική
ανώνυµη εταιρεία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία
συµµετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της: (α)
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρεία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της,
µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές, και το οποίο να φέρει
ηµεροµηνία το µέγιστο έξι (6) µηνών πριν την ηµεροµηνία του ∆ιαγωνισµού. β)
Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των
µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο
µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα
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υποβολής της προσφοράς. Σηµειώνεται ότι δεν καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση η
υποβολή του αντιγράφου από το βιβλίο µετόχων, αλλά απαιτείται η αναλυτική
κατάσταση, όπως προβλέπει ο νόµος, καθώς η εν λόγω αναλυτική κατάσταση δε
µπορεί να υποκατασταθεί από αντίγραφο του βιβλίου µετόχων (ΕΑ 867/2009 ΣΤΕ).
•

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες,
ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό
την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα,
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου.
Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής :

(α) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των
αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα
τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου
εκπροσώπου των ∆ιαγωνιζοµένων εταιρειών.
(β) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή
ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση
των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή
δικαιωµάτων ψήφου της ΑΕ.
(γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων,
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων
της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες
συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
•

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, εφόσον
σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το
σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου,
πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό
της, είναι ονοµαστικές και το οποίο να φέρει ηµεροµηνία το µέγιστο έξι (6) µηνών πριν
την ηµεροµηνία του ∆ιαγωνισµού.
(β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των
µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο
βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. Σηµειώνεται ότι ή
εν λόγω αναλυτική κατάσταση δε µπορεί να υποκατασταθεί από αντίγραφο του βιβλίου
µετόχων (ΕΑ 867/2009 ΣΤΕ).
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(γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι
φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεστεί το αργότερο
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από την
ανακηρυχθείσα ανάδοχο εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Από
τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (β) και (γ) πρέπει να προκύπτει ονοµαστικοποίηση
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, η οποία να έχει συντελεστεί το
αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα
αρχή. Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της ∆ιαγωνιζόµενης εταιρείας και να συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
•

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον σύµφωνα µε το
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των
µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε
την προσφορά τους:

(α) Βεβαίωση (ή ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση).
(β) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας.
(γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων,
υποχρεούται να προσκοµίσει, σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική
Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την
κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της υποψήφιας εταιρείας και να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
•

Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν
τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παράγ. 5 του π.δ 82/1996, όπως τροποποιηµένο
ισχύει. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν
ισχύει ως προς τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών – µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) και γι’ αυτό υποχρεούνται να υποβάλλουν περί τούτου Υπεύθυνη ∆ήλωση
του νόµιµου εκπροσώπου τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική
διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγ.
4 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005.
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Προς τούτο, οι ανώνυµες εταιρείες υποβάλουν, δια του νόµιµου εκπροσώπου τους,
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία.
∆ιευκρινίζονται τα εξής:
•

•

•

Οι Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονοµικό Φορέα που
συµµετέχει στην Ένωση. 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).
Τα ενηµερωτικά - τεχνικά φυλλάδια και έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Φορέα και φέρουν
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 3,
του ν.4250/2014 (A’74) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον Προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για (15) επιπλέον ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ο Προσωρινός
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της Σύµβασης
Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες στην παρούσα δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία της ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε
προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της ΣΠΥ, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις
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απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο Προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η τεχνική προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα
µε το άρθρο 3 της παρούσης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη
του Προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε
κατακύρωσης της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν µέσω του συστήµατος. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
του παρόντος άρθρου της ∆ιακήρυξης υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται επιπρόσθετα σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΠΥ)
Στα [●] σήµερα, την [●] του µηνός [●] του έτους [●], συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία
αποδεκτά τα αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής
ΣΠΥ) και τα Παραρτήµατα της,
ΜΕΤΑΞΥ
1. Αφενός του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ∆ήµος [●], που εδρεύει στην
Περιφέρεια [●] και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο [●] (εφεξής «∆ήµος» ή
«Αναθέτουσα Αρχή»),
2. Αφετέρου της Εταιρείας [●] (καλούµενης εφεξής «Ανάδοχος»), η οποία εδρεύει στο ∆ήµο
[●], οδός ([●]), µε ΑΦΜ [●] και ∆ΟΥ [●], έχει συσταθεί µε την υπ’ αριθ. [●] καταστατική
πράξη του Συµβολαιογράφου [●] κ. [●], το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. [●] απόφαση του ΓΕΜΗ [●], η οποία δηµοσιεύθηκε στο [●] Φ.Ε.Κ. και καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό [●], και εκπροσωπείται νόµιµα για τις ανάγκες
της σύναψης της παρούσας ΣΠΥ από τον κ. [●].
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ :
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. ../../2018 ∆ιακήρυξη (µε αριθ. συστήµατος [●]), του ∆ήµου [●],
διενεργήθηκε στις ../../2018 Ανοικτός, διεθνής, δηµόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την
παροχή υπηρεσιών “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση
Ενέργειας στο ∆ήµο [●]”, µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ (Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων), σύµφωνα µε το άρθρο 27 Ν.4412/2016 µε
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά και από πλευράς βέλτιστης ποιότητας - τιµής, για την ανάδειξη Αναδόχου
της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής «ΣΠΥ») µε τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθµιση Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρµογές Smart
Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ήµο [●]», διάρκειας 12 ετών, µε προϋπολογιζόµενη
δαπάνη [●] € (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), πλέον του δικαιώµατος ρήτρας
αναθεώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 132, παράγ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016 και µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την ../../2018
Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. [●] Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
µε την οποία το Έργο κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο.
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) αφορά την υποχρέωση του
Αναδόχου να παράσχει υπηρεσίες για την: “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του
Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρµογές Smart Cities,
µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο [●]”, σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών Τευχών
και την τεχνική και οικονοµική του προσφορά. Σκοπός είναι η αναβάθµιση του Συστήµατος
συνολικά, ώστε να επιτυγχάνεται µείωση στο κόστος λειτουργίας, καθώς και των υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης του νέου Συστήµατος, για χρονικό διάστηµα 12 ετών. Στην
παρούσα ΣΠΥ ρυθµίζονται αναλυτικά όσα θέµατα προβλέπονται στο άρθρο 16 του
Ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010) και ειδικότερα για τις Συµβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΕΑ) και την υλοποίηση αυτών. Η παρούσα ΣΠΥ αφορά την συµφωνία που
καταρτίζεται µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, παρόχου της Ενεργειακής Υπηρεσίας, µε
αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης και σύµφωνα µε
την οποία το οικονοµικό αντάλλαγµα του Οικονοµικού Φορέα για την πραγµατοποιούµενη
επένδυση, συναρτάται από το µεταξύ αυτών - συµβατικά οριζόµενο - επίπεδο βελτίωσης της
Ενεργειακής Απόδοσης.
Η παρούσα ΣΠΥ µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έχει σαν βασικά
χαρακτηριστικά : α. την Συνολικά Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας (όπως αυτή έχει
δοθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου), και β. το Συνολικά Εγγυηµένο
Οικονοµικό Όφελος του ∆ήµου (όπως αυτή έχει δοθεί στην Οικονοµική Προσφορά του
Αναδόχου), για το Σύνολο της Περιόδου Αναφοράς (12ετία), για το οποίο δεσµεύεται ο
Οικονοµικός Φορέας στην Προσφορά του το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την
Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας, η οποία και θα καθορίζει το ύψος της αµοιβής του
Αναδόχου (αφαιρουµένων τυχόν ρητρών και του Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους του
∆ήµου).
Ο «Ενεργειακός Έλεγχος», αφορά τη συστηµατική τριµηνιαία διαδικασία από την οποία
προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάµενου συνόλου των χαρακτηριστικών της Eνεργειακής
Kατανάλωσης στο αντικείµενο της παρούσας και µέσω του οποίου εντοπίζονται και
προσδιορίζονται ποσοτικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εξοικονόµησης ενέργειας, τα
οποία αποτυπώνονται στη σχετική Έκθεση Αποτελεσµάτων που συντάσσεται από τον
Ανεξάρτητο Σύµβουλο. Ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος έχει προκύψει από διαφορετική και
ανεξάρτητη διαγωνιστική διαδικασία και είναι υποχρεωµένος εντός 45 ηµερών από την
υπογραφή της Σύµβασης του µε την Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλλει προς έγκριση σε αυτήν
τα Κανονιστικά Έγγραφα, τη Μεθοδολογία & το Εγχειρίδιο του Ανεξάρτητου Ελέγχου και
ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την έναρξη υλοποίησης της παρούσας Σύµβασης.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΠΥ). Η παρούσα
Σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκοπό τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας και
συναφούς µε αυτήν Οικονοµικού Οφέλους.
2. Εγκατάσταση: Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου (στήλη ποσότητα), όπου υλοποιείται η
Ενεργειακή Αναβάθµιση του το Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων στο σύνολο της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του ∆ήµου [●], το οποίο µε
βάση τα καταγραφικά στοιχεία της Μελέτης του ∆ήµου, όπως αυτά αναφέρονται στα
Συµβατικά Τεύχη ανέρχονται σε [●] φωτιστικά σηµεία συµβατικού τύπου

62

ΑΔΑ: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ

(Φωτιστικά / Λαµπτήρες / Προβολείς) και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα
αντικατάστασης :

α/α

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
(WATT)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ/ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
LED

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
(WATT)

1

2

3

4

5

6

7

8

Σύνολο:

Επισηµαίνεται ότι κατά την Μελέτη Εφαρµογής, µπορεί να αλλάξει η ισχύς των
προσφερόµενων Φωτιστικών / Λαµπτήρων / Προβολέων µε σκοπό της βελτιστοποίησης του
φωτιστικού αποτελέσµατος, χωρίς όµως να αλλάξει το συνολικό Οικονοµικό Εγγυηµένο
Όφελος του ∆ήµου.

3. Συνολική Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας: Η µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας που εγγυάται ο Οικονοµικός Φορέας ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα της
υλοποίησης της επένδυσης, όπως αναλύεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Συνολικό Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος: Το Οικονοµικό Όφελος που εγγυάται ο
Οικονοµικός Φορέας ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα της επένδυσης, όπως
αναλύεται στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης (12 έτη): Η
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης (12 έτη)
που εγγυάται ο Οικονοµικός Φορέας ότι θα προκύψει. ως αποτέλεσµα της επένδυσης
όπως αναλύεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
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6. Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης (12 έτη): Το
Οικονοµικό Όφελος εντός της Περιόδου Παρακολούθησης που εγγυάται ο
Οικονοµικός Φορέας σαν αποτέλεσµα της επένδυσης, όπως αναλύεται στην
Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
7. Περίοδος Αναφοράς (ανά 3µηνο): Η χρονική περίοδος της οποίας οι καταναλώσεις
ενέργειας ελέγχονται µέσω του Συστήµατος Τηλεδιαχείρισης, για να εξαχθεί η τελική
πιστοποίηση της απόδοσης και το ποσό της τριµηνιαίας αµοιβής του Αναδόχου.
8. Εκκαθάριση (ανά έτος): Η περιοδική διαδικασία Τεχνικής και Οικονοµικής
αποτίµησης της προόδου του αντικειµένου της παρούσης και προσδιορισµού του
Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος του Αναδόχου.
9. Περίοδος Παρακολούθησης (ανά 3µηνο): Η επαναλαµβανόµενη χρονική περίοδος,
στη λήξη της οποίας υπολογίζεται η Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση, το
Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος και το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα.
10. Προβλεπόµενη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης: Η
κατανάλωση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση εντός της Περιόδου
Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται µε βάση των παραδοχών της ∆ιακήρυξης
(κατανάλωσης συµβατικών φωτιστικών, τιµή κιλοβατώρας, και ώρες λειτουργίας
Φωτιστικών / Λαµπτήρων / Προβολέων) καθώς και το Εγχειρίδιο διαδικασίας
Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών (Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης),
που εκπονεί ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος, πριν την έναρξη της υλοποίησης της ΣΠΥ.
11. Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης: Η
κατανάλωση ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται,
µέσω µετρήσεων Συστήµατος Τηλεδιαχείρισης βάσει της µεθοδολογίας του
Εγχειρίδιου ∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών (Πρόγραµµα
Μέτρησης και Επαλήθευσης), που εκπονεί ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος, πριν την
έναρξη της υλοποίησης της ΣΠΥ.
12. Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης: Η µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει από την εφαρµογή του Εγχειριδίου της
∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης – Πληρωµών εντός της Περιόδου
Παρακολούθησης (προσδιορίζεται ως διαφορά της Πραγµατικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης από την Προβλεπόµενη Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου).
13. Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης: Το Οικονοµικό
Όφελος που προκύπτει από την Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας της Περιόδου
Παρακολούθησης
14. Συνολική Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας: Η συνολική µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του
αντικειµένου της παρούσας ΣΠΥ.
15. Συνολικό Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος: Το συνολικό Οικονοµικό Όφελος που
προκύπτει ως αποτέλεσµα της Συνολικής Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας.
16. Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση, αµοιβή
του Οικονοµικού Φορέα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας Περιόδου
Παρακολούθησης.
17. Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα: Η αποδιδόµενη στον Οικονοµικό Φορέα
αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας Περιόδου Παρακολούθησης,
όπως προκύπτει από την Έκθεση της Περιόδου Παρακολούθησης (Ανεξάρτητος
Σύµβουλος).
18. Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών: Η αναφορά που συντάσσεται από τον
Ανεξάρτητο Σύµβουλο µε την ολοκλήρωση µιας εργασίας ή οµάδας εργασιών που
εκτελείται στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσα.
19. Πιστοποιητικό «Βεβαίωση τριµηνιαίας αµοιβής Αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ»: Η βεβαίωση που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή, µετά
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από εισήγηση του Ανεξάρτητου Συµβούλου, για το ύψος της συµβατικής αµοιβής της
τριµηνιαίας περιόδου παρακολούθησης, µε σκοπό ο Ανάδοχος να την
χρησιµοποιήσει για την αποδέσµευση του αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασµό
Μεσεγγύησης (escrow account) βάση της Σύµβασης Μεσεγγύησης του
Παραρτήµατος 1), που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Σύµβασης
20. Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης: Η Έκθεση που συντάσσεται από τον
Ανεξάρτητο Σύµβουλο, στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης (ανά 3µηνο) και
περιλαµβάνει µετρήσεις και υπολογισµούς που έχουν γίνει για τον προσδιορισµό της
Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας, του Πραγµατικού Οικονοµικού Οφέλους,
καθώς και την Οικονοµική Εκκαθάριση για τον προσδιορισµό του Πραγµατικού
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος του Οικονοµικού Φορέα, για την Περίοδο
Παρακολούθησης, την οποία και υποβάλλει για έλεγχο στην Αναθέτουσα Αρχή για
την έκδοση της «Βεβαίωσης Τριµηνιαίας Αµοιβής Αναδόχου».
21. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ): Για τις ανάγκες υλοποίησης
της υπηρεσίας της παρούσας, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
(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 ΕΠΠΕ σε συνεργασία µε τον
Ανεξάρτητο Σύµβουλο ελέγχει δειγµατοληπτικά τα Φωτιστικά που θα
χρησιµοποιηθούν στο αντικείµενο της παρούσης. Ο έλεγχος αφορά CE (EMC και
LVD), καθώς και των φωτοµετρικών µεγεθών των αντίστοιχων εργαστηρίων. Η
ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της ΣΠΥ 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.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΠΥ)
Η παρούσα αφορά στην υποχρέωση του Αναδόχου να παράσχει υπηρεσίες για την:
“Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας στο ∆ήµο [●]”. Σκοπός της είναι η αναβάθµιση του Συστήµατος συνολικά, ώστε
να επιτυγχάνεται µείωση στο κόστος λειτουργίας, καθώς και τις υπηρεσίες λειτουργίας και
συντήρησης του νέου Συστήµατος, για χρονικό διάστηµα 12 ετών µετά την αναβάθµιση του
Συστήµατος. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα του Αναδόχου προέρχεται από την εξοικονόµηση
ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση της Ενεργειακής Αναβάθµισης.
Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαµβάνουν:
1. Την παροχή υπηρεσιών αναβάθµισης του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων (Οδοφωτισµός), µε την υποβολή Μελέτης Εφαρµογής, δια της οποίας ο Ανάδοχος, θα
προβεί:
•
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•
•

•

•

Στην παραµετροποίηση του νέου Συστήµατος, στηριζόµενου στον εξοπλισµό και τα
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (Λαµπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ).
Στην τοποθέτηση δειγµατοληπτικά έναν µετρητή ανά κάθε κατηγορία
προσφερόµενων Φωτιστικών / Λαµπτήρων / Προβολέων, µε σκοπό την εκτέλεση των
κατάλληλων µετρήσεων για τον προσδιορισµό του ποσοστού (%) Εξοικονόµησης
Ενέργειας του ∆ικτύου. Οι µετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγµατική
κατανάλωση του νέου ∆ικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήµατος
Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας" και µετρητών που θα
τοποθετηθούν, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία µέτρησης κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος και θα επαληθεύονται µε βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας &
Ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο, για να εξάγονται τα
αποτελέσµατα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόµησης.
Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου
τοποθετούνται φωτιστικά µόνο και όχι λαµπτήρες), και την πραγµατοποίηση
Φωτοτεχνικών Μελετών για κάθε κατηγορία Οδού και την γενικευµένη εφαρµογή
της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης Κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά µόνο
και όχι λαµπτήρες).
Στη διενέργεια δειγµατοληπτικών µετρήσεων [●] για τον έλεγχο των συνθηκών
Φωτισµού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, µετά την υλοποίηση των
παρεµβάσεων. Οι δειγµατοληπτικές µετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα
πραγµατοποιούνται κάθε (2) έτη από τον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση της
αρχικής εγκατάστασης. Αυτές θα τις ελέγχει ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος και θα
υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Βάσει των αποτελεσµάτων των
µετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συµπληρωµατικών Ενεργειακών
Παρεµβάσεων, η τυχόν υλοποίηση των οποίων δύναται να τροποποιήσει την
παρούσα ΣΠΥ, πάντα µε τους ίδιους Οικονοµικούς Όρους που περιλαµβάνονται στην
προσφορά του Αναδόχου και µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. 1, περ. α,
του ν. 4412/2016. Η χρήση αυτής της διάταξης αφορά αποκλειστικά προτάσεις
αύξησης της Ενεργειακής Εξοικονόµησης.

2. Η αναβάθµιση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων θα υλοποιηθεί,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα 3 “Τεχνικές Προδιαγραφές” των Συµβατικών
Τευχών, µέσω της:
•

•

•

•
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Εγκατάστασης κατάλληλων Λαµπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / Υλικών
υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των
υπαρχόντων σωµάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισµού
απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών
(ΣΠΥ).
Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισµικού (software) του “Συστήµατος
Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρµογών Smart
Cities (υπηρεσίες µέσω πλατφόρµας διαχείρισης)”.
Παραµετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήµατος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού &
Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόµβου (pillar), σε επίπεδο φωτιστικού
για 250 φωτιστικά που θα τοποθετηθούν σε δρόµους του ∆ήµου στο δίκτυο
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων, καθώς και των εφαρµογών Smart Cities
που θα προσφερθούν.
Λειτουργίας - συντήρησης, προγραµµατισµένης και έκτακτης, του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός) του ∆ήµου, για χρονικό
διάστηµα 12 ετών.
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Ο εξοπλισµός που θα χρειαστεί για την αναβάθµιση του Συστήµατος (Φωτιστικά,
Λαµπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο
(Παρέχων Υπηρεσίες) µε δικά του έξοδα. Θα µεταβιβαστεί χωρίς αντίτιµο στην Αναθέτουσα
Αρχή, µετά την ολοκλήρωση της Σύµβασης, σε πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των Συµβατικών Τευχών.
Στο χρονικό διάστηµα ισχύος της ΣΠΥ ο Ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει
όλη την αξία του Συστήµατος και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή
σύµφωνα µε την παρ. 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων των
Συµβατικών Τευχών, της ∆ιακήρυξης.
3. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα παρακάτω έγγραφα, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα
συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης, και ταξινοµούνται
κατά σειρά ισχύος ως ακολούθως: 1. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), 2. ∆ιακήρυξη –
Παραρτήµατα αυτής και τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις, 3. Προσφορά του Αναδόχου. Τα
Συµβατικά Τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες
διατάξεις ή όροι σε αυτά και υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά
τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται ανωτέρω.
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις του Αναδόχου, προβλέπονται ως εξής:

1. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας
της ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ, διάρκειας που προβλέπεται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης που αναφέρεται στην Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), από

πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13) 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 και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση Οικονοµικό Φορέα.
2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72
(παρ. 1Β), του νόµου 4412/2016 και εκδίδεται 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), ζ) τους
όρους ότι : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
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περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής ∆ιακήρυξης και

3.

4.

5.

6.

7.

8.

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 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 5 ηµερών µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό αλλά και τίτλο της ΣΠΥ.
Υποδείγµατα εγγυητικών δίνονται στο Παράρτηµα 9 της παρούσας. Η Αναθέτουσα
Αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σε περίπτωση τροποποίησης της ΣΠΥ, 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 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική
εγκατάσταση των Λαµπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων (µέγιστος χρόνος 12 µήνες)
και των λοιπών υποστηρικτικών συστηµάτων και αντικαθίσταται από αντίστοιχη
Εγγυητική Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της ΣΠΥ καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της ΣΠΥ και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής
έναντι του Αναδόχου.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του µέρους του τµήµατος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου 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.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, θα αφορά στην συνολική
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών και το ύψος της θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5%, επί
του ετήσιου ποσού καταβολής στην Ανάδοχο που θα προβλέπει η ΣΠΥ, εκτός
ΦΠΑ. Θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του πρώτου µήνα εκάστου έτους της
ΣΠΥ και θα εκδίδεται ανάλογα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 2: Γενικοί και
Ειδικοί Όροι Συµµετοχής, άρθρο 2.1.5).
Οι εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας - Συντήρησης, καταπίπτουν
σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύµβασης, όπως αυτοί ορίζονται στην
παρούσα.

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η ΣΠΥ είναι σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τους συµβαλλόµενους και η
διάρκεια της είναι 12 έτη, µετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθµισης και την
παραλαβή του αντικειµένου από την ΕΠΠΕ. Κατά την εκτέλεση της ΣΠΥ εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι των Συµβατικών Τευχών και συµπληρωµατικά ο Αστικός
Κώδικας
6. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του αντικειµένου της παρούσας
ΣΠΥ και ο ∆ήµος να εξασφαλίσει του απαραίτητους πόρους που θα προκύψουν από την
εξοικονόµηση των δαπανών του που θα επιφέρει η µείωση του Ενεργειακού του Κόστους.
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7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Οι υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Συµβούλου, ορίζονται ως εξής:

1. Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του Συµβατικού αντικειµένου, σύµφωνα µε την

2.

3.
4.
5.

ΣΠΥ και το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών
(Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης) που έχει καταρτιστεί από αυτόν, έχει
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και έχει γίνει αποδεκτό από τον Ανάδοχο , και
υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, όπου κρίνεται απαραίτητο, στην
Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο.
Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της ΣΠΥ, την επίτευξη των όρων αυτής
µε βάση την προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει το τίµηµα κάθε περιοδικής
δήλωσης, εισηγούµενος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τη ΣΠΥ και
υποβάλλει παρατηρήσεις.
Συµµετέχει στην Τριµελή Επιτροπή ∆ιαιτησίας για τις περιπτώσεις διαφωνιών
Αναδόχου και ∆ήµου.
Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην
υλοποίηση του Συµβατικού Αντικειµένου, σύµφωνα µε την ΣΠΥ που έχει υπογραφεί,
εφόσον προσκαλείται, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως
ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
α. Οι εργασίες ανάπτυξης και διαµόρφωσης θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στην ΣΠΥ και στα Συµβατικά Τεύχη της παρούσας και σύµφωνα µε
την Μελέτη Εφαρµογής την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, η
ευθύνη δε για την τήρηση των όρων αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εκτελέσει το Αντικείµενο, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Μελέτης Εφαρµογής
και τις διατάξεις της παρούσας ΣΠΥ.
9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος / τµηµάτων της ΣΠΥ σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.
2. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ ο 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 ΣΠΥ, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
ΣΠΥ, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του
άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου
µε υπεργολάβο / υπεργολάβους της ΣΠΥ, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή
εκτέλεση του τµήµατος / των τµηµάτων της ΣΠΥ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
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3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται για τον Ανάδοχο, εφόσον το(α) τµήµα(τα)
της ΣΠΥ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του (30%) της
συνολικής αξίας της ΣΠΥ. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται ξεχωριστό ΕΕΕΣ. 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
ΣΠΥ που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
4. 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.
10. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση
της Εγκατάστασης, ενηµερώνοντας εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν επικείµενους
ή προκληθέντες κινδύνους ή ζηµίες.
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας ΣΠΥ, είναι υποχρεωµένος να
παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζεται, η ασφαλής, εύρυθµη και σε υψηλό
επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία του αντικειµένου της παρούσας και η άµεση και
αποτελεσµατική ανταπόκρισή του σε τακτικές, έκτακτες ή / και επείγουσες καταστάσεις. Ο
χρόνος αποκατάστασης ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου και προβλέπεται ρητά στην
Μελέτη Εφαρµογής και στην ΣΠΥ και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες, εκτός αν
προβλέπεται µε αιτιολόγηση διαφορετικά στην εγκεκριµένη Μελέτη Εφαρµογής. Η
συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισµού, γίνεται βάσει συγκεκριµένου
Προγράµµατος Λειτουργίας και Συντήρησης σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, την Μελέτη Εφαρµογής και την Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου
Ελέγχου, που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο. Το Πρόγραµµα Συντήρησης
µπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήµατα µετά από πρόταση ενός εκ των συµβαλλοµένων
µερών και την συµβολή του Ανεξάρτητου Συµβούλου. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία
δέσµευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαµβάνει για την εκτέλεση των προαναφερόµενων πλην
περιπτώσεων κλοπών, και φυσικών καταστροφών, που τότε ή αποκατάσταση της ζηµία
επιβαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Η Υπηρεσία Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού
συνεργάζεται µε τον Ανάδοχο για τον εντοπισµό και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που
αφορά τη συνολική λειτουργία του ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού και ειδικότερα µεριµνά για
την απρόσκοπτη λειτουργία των Πινάκων ∆ιανοµής και την συνολική τροφοδοσία του
∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού, ώστε η λειτουργία του να είναι απρόσκοπτή και να
εναρµονίζεται µε το σύνολο των υποχρεώσεων της παρούσας.
12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη προκλήθηκε στην
εγκατάσταση, και στα προϊόντα ή τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε αιτία, πλην περιπτώσεων
κλοπών και φυσικών καταστροφών, που τότε ή αποκατάσταση της ζηµία επιβαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την ασφαλιστική
κάλυψη της σύµβασης έναντι αστικής ευθύνης. Ένα πρωτότυπο της εκάστοτε ασφαλιστικής
Σύµβασης µαζί µε τα Παραρτήµατά της, καθώς και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή
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συµπληρώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς καθυστέρηση από την έκδοσή τους, στην
Αναθέτουσα Αρχή µε ευθύνη του Αναδόχου.
13. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, η ΕΠΠΕ και ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος δικαιούνται ανά πάσα στιγµή
και καθ' όλη την διάρκεια της ΣΠΥ να επισκέπτονται και να επιθεωρούν την Εγκατάσταση
µαζί οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο πρόσωπο για να ελέγξουν την καλή κατάστασή της, να
εξακριβώσουν τυχόν φθορές, µετατροπές ή µεταβολές της χρήσεως / λειτουργιών αυτής και
να ελέγξουν την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της ΣΠΥ από τον Ανάδοχο.
14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Τα δικαιώµατα που προέρχονται από τη ΣΠΥ που θα υπογραφεί δε θα είναι µε
κανένα τρόπο µεταβιβάσιµα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα
οποία αναγράφονται σε αυτήν χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του άλλου
µέρους, που παρέχεται µόνον εγγράφως. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η ως άνω
εκχώρηση / µεταβίβαση δικαιωµάτων της ΣΠΥ από τον Ανάδοχο, χωρίς να
απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας αρχής, εφόσον ο
Ανάδοχος µεταβιβάσει σε τρίτον ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του µετοχικού
κεφαλαίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ενηµερώσει εγγράφως
την Αναθέτουσα αρχή περί της µεταβολής αυτής το αργότερο εντός 15 ηµερών από
την ολοκλήρωση της µεταβίβασης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος είναι Ένωση και εισέρχεται νέο µέλος σε αυτήν κατά ποσοστό συµµετοχής
που δεν υπερβαίνει το 20%. Οµοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή
να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα αρχή περί της µεταβολής αυτής το
αργότερο εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση της µεταβίβασης.
2. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος µεταβιβάσει το σύνολο της ΣΠΥ
σε 100% θυγατρική εταιρεία του εγκαταστηµένη στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ.
Στην περίπτωση εκχώρησης της ΣΠΥ σε θυγατρική εταιρεία ο Ανάδοχος θα πρέπει
να ορίσει εκπρόσωπο ή/και αντίκλητο της θυγατρικής εταιρείας ο οποίος θα µιλά την
Ελληνική γλώσσα και θα είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα.
3. Εκχώρηση της ΣΠΥ είναι δυνατή και σε Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα.
15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε ότι αφορά την ασφάλεια των εργασιών και της ασφάλεια της λειτουργίας, ο Ανάδοχος:

1. Έχει το δικαίωµα, αλλά και την υποχρέωση, αν του το ζητήσει η ΕΠΠΕ ή η
Αναθέτουσα Αρχή, να απαγορεύει την προσπέλαση στον χώρο εκτέλεσης του
αντικειµένου της παρούσης σε οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την
εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης.
2. Πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εργοταξίων, αποθηκών, κλπ.
Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας του
προσωπικού του, και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή/και
απώλειες, που µπορεί να επισυµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
3. Με µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη
ζηµιών στις παρακείµενες ιδιοκτησίες, στα δίκτυα ΟΚΩ και στο οδικό δίκτυο και θα
ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι αστική ευθύνης.
4. Έχει ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµίες που αποδεδειγµένα προκλήθηκαν από τη
λειτουργία της εγκατάστασης καθόλη την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ. Στην περίπτωση
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αυτή, και εφόσον λάβει χώρα οποιοσδήποτε δικαστικός αγώνας εις βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται µε την κατά τα ανωτέρω προκληθείσα ζηµία από
την λειτουργία της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον δικαστικώς
κριθεί υπαίτιος για την προκληθείσα ζηµία , ειδοποιούµενος εγκαίρως, να παρέµβει
στη δίκη µε δική του επιµέλεια, δαπάνες και έξοδα καθιστάµενος δικονοµικός
εγγυητής και να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό
που τυχόν θα υποχρεωθεί αυτή δικαστικώς να καταβάλει σε οποιονδήποτε τρίτο,
καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες, στα οποία θα έχει.
16. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σε ότι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται :

1. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν την υγιεινή και την
ασφάλεια των εργαζοµένων και πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες
κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας, να εξασφαλίζει και τη συµµόρφωση µε αυτούς
των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προστηθέντων του, και να προσαρµόζεται σε
κάθε µεταβολή τους.
2. Να ανακοινώνει αµέσως στον Ανεξάρτητο Σύµβουλο τις οδηγίες που απευθύνονται ή
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ τα έγγραφα των αρµόδιων
αρχών σχετικά µε τους εν λόγω Κανονισµούς.
3. Να αποζηµιώνει πλήρως τους εργαζοµένους στην εγκατάσταση για όλα τα έξοδα,
απώλειες, ζηµίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που
πηγάζουν από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου ή των
αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόµενη µε την ΣΠΥ ή
παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών,
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση µε
σωµατικές βλάβες.
17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σε ότι αφορά το προσωπικό για την υλοποίηση της ΣΠΥ, ορίζονται τα εξής: α. Ο Ανάδοχος
οφείλει να εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και ανθρώπινους πόρους
ώστε να συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές µε τη χρηµατοδότηση, τη µελέτη, την
ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία υποχρεώσεις του από την ΣΠΥ, β. Ο Ανάδοχος
είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης,
καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσµους, οργανισµούς, επιµελητήρια και επαγγελµατικές
ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και
προστηθέντες του.
18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ορίζονται ως εξής:

1. Με την έναρξη ισχύος της ΣΠΥ, θα διαθέσει στην οµάδα Έργου του Αναδόχου τους
αναγκαίους χώρους που θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της. Οι χώροι
θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση του Κέντρου Ελέγχου και η παραχώρηση
τους πρέπει να γίνει εντός (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της ΣΠΥ και θα είναι
κατάλληλοι για την τις υποχρεώσεις υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας.
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2. Κοινοποιεί αµελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο 15 ηµέρες από την υπογραφή της

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

ΣΠΥ, τους συµµετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου (ΕΠΠΕ), ενώ διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του αντικειµένου της
παρούσας και τη µεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή.
∆ύναται να συµµετέχει στην υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας µε όσο
στελεχιακό δυναµικό κρίνει κατά την βούλησή της ότι συµβάλει στην επίτευξη των
στόχων: α. Την αποτελεσµατική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου, β. Την
έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των
ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή
εκτέλεση, γ. Την εξασφάλιση της µελλοντικής αυτοδυναµίας, τόσο για την
υποστήριξη αλλά και για πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις, µε τη µεταφορά
τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή.
Εξασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων Τµηµάτων της,
ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήµατα στην τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος.
Κοινοποιεί αµελλητί στον Ανάδοχο, τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο που θα έχει
προκύψει από την ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί, ο οποίος θα
έχει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7 της παρούσας).
Οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη,
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται
να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση των Συµβατικών του Υποχρεώσεων,
κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου και αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα
ανωτέρω στοιχεία µε την οριστική παραλαβή ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση
της ΣΠΥ διατηρώντας και τηρώντας τους κανόνες εχεµύθειας των εγγράφων.
Οφείλει να δίδει τη συνδροµή της προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία
του Αναδόχου µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεών του.
Υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο αµοιβή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
Συµβατικά Τεύχη.
Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του Συστήµατος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
µέχρι την σύνδεση του φωτιστικού στο µπράτσο, ή µέχρι την λυχνιολαβή του
λαµπτήρα, κάθε φωτιστικού σώµατος.

19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείµενο της παρούσας ΣΠΥ σύµφωνα µε τους
όρους που αναφέρονται σε αυτήν, µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εµπίπτουν τα εξής:

1. Το υπάρχουν υλικό (Λαµπτήρες - Φωτιστικά σώµατα) που θα αποξηλωθεί από τον
Ανάδοχο για να υλοποιηθεί το αντικείµενο της παρούσης, θα παραδοθεί στην ΕΠΠΕ
από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα και σύµφωνα µε την πρόοδο των
εργασιών. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στη Μελέτη Εφαρµογής.
2. Ο Ανάδοχος υποβάλει αναλυτικό Πρόγραµµα Ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και τις υποχρεώσεις του στα Συµβατικά Τεύχη. Εάν, κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του Συµβατικού Αντικειµένου, προκύπτουν αλλαγές στο
χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις
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στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τις κατά περίπτωση
απαιτούµενες εγγυήσεις που ορίζονται ανωτέρω.
4. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Συµβατικού Αντικειµένου, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο,
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε
την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας.
5. Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο
Συµβατικό Αντικείµενο (τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται,
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων,
καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή
επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας
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 δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος
Α του ν. 4412/2016.
7. Για την εκτέλεση της ΣΠΥ και όπου απαιτείται να κάνει χρήση ιδιόκτητου είτε
µισθωµένου είτε παραχωρηµένου καλαθοφόρου οχήµατος που θα πληροί τις
απαραίτητες προδιαγραφές που ορίζονται κάθε φορά από τη σχετική νοµοθεσία.
8. Εγγυάται για τη διάθεση επαρκούς επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και
υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
ΣΠΥ. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους
κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή
των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης µη
συµµόρφωσης µε τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου
του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του
Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντικείµενο
της παρούσας, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο
µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα και εγγράφως, πριν από τη σχετική
αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να
είναι αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Συµβατικού Αντικειµένου,
εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια εκ µέρους της, και δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή
στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε συνδέεται µε αυτό µε καµία εργασιακή
σχέση.
10. Τα µέλη που αποτελούν την Ένωση είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την
Προκήρυξη και τη ΣΠΥ, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του

74

ΑΔΑ: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ

άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του Συµβατικού Αντικειµένου. Σε
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπο ενός εκ των µελών της Ένωσης
ολικής ή µερικής διαδοχής του από άλλο µέλος της που έχει καταστεί αρχικός
Ανάδοχος /ή από άλλον Οικονοµικό Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι εταιρικής
αναδιάρθρωσης περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της
συγχώνευσης, ή λόγοι αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο πτωχευτικών προπτωχευτικών διαδικασιών, τότε στο βαθµό που το άλλο µέλος της Ένωσης /ή ο
άλλος Οικονοµικός Φορέας πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίστηκαν αρχικά
από την Αναθέτουσα αρχή και υπό τον όρο ότι η κατά τα ανωτέρω διαδοχή δεν
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της ΣΠΥ, τότε γίνεται υποκατάσταση
του Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 337 Ν. 4412/2016
περί τροποποίησης της ΣΠΥ χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης.
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, µπορεί να συστήσει Κοινοπραξία πριν
την υπογραφή της ΣΠΥ και στην περίπτωση αυτή, η Κοινοπραξία ως νοµική µορφή
θα ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
12. Πριν την υπογραφή της ΣΠΥ ο Ανάδοχος θα συνάψει µε αναγνωρισµένη
ασφαλιστική εταιρεία Σύµβαση Ασφαλιστικής Κάλυψης όλων των υπηρεσιών και
έργων που αποτελούν αντικείµενο της ΣΠΥ, ένα πρωτότυπο έγγραφο της οποίας,
µαζί µε όλα τα συνοδευτικά αυτής Παραρτήµατα, υποχρεούται να γνωστοποιήσει
στην Αναθέτουσα αρχή. Η σύµβαση ασφάλισης θα καλύπτει: α. κάθε κίνδυνο που
τυχόν προκληθεί στην Αναθέτουσα αρχή, όπως ενδεικτικά θάνατος /ή κάκωση
µέλους του προσωπικού της, άλλα εργατικά ατυχήµατα, πρόκληση υλικής ζηµίας
στις εγκαταστάσεις της κλπ, β. κάθε αποζηµίωση για την αποκατάσταση ζηµίας που
προκληθεί σ ε τρίτους από την εκτέλεση της ΣΠΥ. Σε περίπτωση οποιαδήποτε
τροποποίησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποστείλει αντίγραφο στην
Αναθέτουσα Αρχή.
13. Ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση
της ΣΠΥ, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, καθώς και τις
διατάξεις της ΣΠΥ.
14. Εγγυάται ότι µετά την αναβάθµιση του Συστήµατος, η εξοικονόµηση ενέργειας θα
είναι η προσφερόµενη από αυτόν κατά την διαδικασία ανάδειξης του σαν Ανάδοχο.
15. Υποχρεούται να ξεκινήσει την παροχή των υπηρεσιών εντός (60) ηµερών από την
υπογραφή της ΣΠΥ µε τα παραρτήµατα της , χρονικό διάστηµα στο οποίο θα πρέπει
να έχει υλοποιηθεί η Μελέτη Εφαρµογής και να έχουν ενσωµατωθεί τα Κανονιστικά
Έγγραφα, και η Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου Ελέγχου (Πρόγραµµα
Μέτρησης & Επαλήθευσης) από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο.
16. Υποχρεούται να συµµορφώνεται στα αποτελέσµατα του ελέγχου για την
επιβεβαίωση της επιτευχθείσας εξοικονόµησης ενέργειας, όπως αυτή θα
εξειδικεύεται ως διαδικασία στο Εγχειρίδιο Ελέγχου - Πιστοποίησης (Πρόγραµµα
Μέτρησης & Επαλήθευσης).
17. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, και
αποκλειστικής υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτου προσώπου, ξένου προς
τον Ανάδοχο. Υποχρεούται όµως να γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στο ∆ήµο,
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία ή την αποκλειστική υπαιτιότητα και
να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επισηµαίνεται ότι,
από την εκτέλεση του Συµβατικού Αντικειµένου, καµία έννοµη σχέση δε
δηµιουργείται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου
που ασχολείται µε το αντικείµενο της παρούσας. Οι υποχρεώσεις αναφέρονται
συµπληρωµατικά µε αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα σηµεία της παρούσας.
20. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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Οι κοινές υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, ορίζονται ως εξής: α. Ο µέγιστος
χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται σε 10 εργάσιµες µέρες από
την αποδεδειγµένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη ΣΠΥ. Σε περίπτωση κατά την
οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσµία, το περιεχόµενο του εγγράφου θεωρείται
αποδεκτό, β. Στα πλαίσια εκτέλεσης του Συµβατικού Αντικειµένου και σχετικά µε τη γλώσσα
που θα χρησιµοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του, ισχύουν τα εξής: Η γλώσσα
συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου και του Ανεξάρτητου Συµβούλου θα είναι η
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά,
παραστατικά, νοµικά έγγραφα, κλπ), θα χρησιµοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Η εκπαίδευση
θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση που συµφωνηθεί κάποιες ενότητες
να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει περίληψη
εγχειριδίων στην Ελληνική. Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του
Συµβατικού Αντικειµένου, θα χρησιµοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που
κάποια Παραδοτέα, από τη µεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιµοποιηθούν,
παράγονται σε Αγγλική γλώσσα, θα µεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική µε
ευθύνη και δαπάνη του, γ . Για την καθηµερινή ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των
συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τρόπο και
στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο µέρη και δηλώνεται στη ΣΠΥ
που συνάπτεται, µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
21. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΠΤΩΤΟ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Οι κήρυξη του Οικονοµικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης,
έχουν ως εξής:

1. Ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται

2.

3.

4.

5.
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υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ΣΠΥ 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 ΣΠΥ ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη
συνολική προθεσµία ή/και τις τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης της ΣΠΥ,
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων που µπορεί να χορηγηθούν.
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 30 ηµερών. Αν κατά την προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση κάνει ο
ανάδοχος γραπτό αιτιολογηµένη αίτηµα παράτασης της προθεσµίας για
συµµόρφωσή, τότε η προθεσµία µπορεί να παραταθεί άλλες 30 ηµέρες. Εάν
παρέλθουν οι άνω προθεσµίες χωρίς να συµµορφωθεί µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητά
του, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε (30) ηµέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ΣΠΥ, επιβάλλεται, µετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας της ΣΠΥ.
Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου χωρίς αποδεδειγµένη υπαιτιότητα
του, ο τελευταίος δύναται να ζητήσει από αποζηµίωση από την Αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105- 106 του Εισαγ. Νόµου Α.Κ.
Στην περίπτωση όπου η επιτευχθείσα Εξοικονόµηση Ενέργειας υπολείπεται, µε
υπευθυνότητα του Αναδόχου, µέχρι 5% της προσδιορισµένης στην Προσφορά του,
το κόστος της προκύπτουσας διαφοράς θα θεωρείται ποινική ρήτρα και θα κρατείται
από τα επόµενα τιµολόγια (τριµήνου) του Αναδόχου χωρίς άλλες συνέπειες. Για κάθε
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απόκλιση πέραν του ορίου της προηγούµενης παραγράφου και µεγαλύτερη από το
5%, το κόστος της προκύπτουσας κάθε φορά ποινικής ρήτρας, θα προσαυξάνεται
επιπλέον κατά 20% για κάθε επιπλέον µονάδα απόκλισης.
6. Οι ποινικές ρήτρες για τις αστοχίες στη διάρκεια της ΣΠΥ (πέραν της επιτευχθείσας
εξοικονόµησης ενέργειας, όπου ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5 ανωτέρω και στο
χρονικό διάστηµα της καλή λειτουργίας του Συστήµατος, θα προσδιοριστούν
αναλυτικά στο Εγχειρίδιο της ∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών, για
την Περίοδο της Παρακολούθησης που θα καταρτίσει ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος θα
εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, και το περιεχόµενο του οποίου θα τεθεί σε γνώση του
Αναδόχου και θα εναρµονίζεται πλήρως µε την παρούσα. Στο τέλος κάθε
Οικονοµικού Έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό
ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός µηνός από τη λήξη του κάθε
οικονοµικού έτους. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται
ο Ανάδοχος να το καταβάλει άµεσα (εντός µηνός από την εκκαθάριση) και σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, µε ισόποση κατάπτωση εγγύησης καλής
εκτέλεσης, ενώ µπορεί να προβλεφθεί και η συµψηφιστική λειτουργία για το σύνολο
του ποσού στους αµέσως εποµένους λογαριασµούς. Από το προκύπτον ποσό της
αµοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί
και δεν έχουν καταβληθεί µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή. ∆εν επιβάλλονται
κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή µετάθεσης από την Αναθέτουσα
Αρχή.

22. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΩΝ
Σε ότι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας του εξοπλισµού και των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν στην ΣΠΥ που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, αναφέρονται τα εξής:

1. Όλα τα συστήµατα, εξαρτήµατα, λαµπτήρες, φωτιστικά, λογισµικό (software hardware), κλπ, παραµένουν στην ιδιοκτησία του Αναδόχου µέχρι το τέλος της ΣΠΥ,
οπότε παρέχονται στο ∆ήµο άνευ ανταλλάγµατος.
2. Ο Ανάδοχος (6) µήνες πριν τη λήξη της ΣΠΥ θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή:
α. τα καταγραφικά δεδοµένα του Συστήµατος (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg,
στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που θα έχει στη διάθεση του, επικαιροποιηµένα
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης, β. το αρχείο των Φωτοµετρικών Μελετών Μετρήσεων, γ. Εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου για τους αυτοµατισµούς και
παράδοση του λογισµικού µε ανοιχτό κώδικα, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει και
από τρίτους εκτός του Αναδόχου, δ. Έκθεση για την συνολική κατάσταση του
Συστήµατος, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα πλήρους και αποδοτικής
λειτουργίας του συστήµατος για ένα έτος. Επίσης απώλεια της φωτεινής ροής στο
τέλος των προαναφερόµενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωµάτων (≥50.000),
δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονοµαστικής φωτεινής ροής, βάσει του
προτύπου LM80 (L70 reported). Η Εγγυητική καλής Λειτουργίας θα παραµείνει στην
κατοχή του ∆ήµου για 12 επιπλέον µήνες µετά τη λήξη της Σύµβασης. Αρµόδια για
την υλοποίησης της παρούσας παραγράφου και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού
θα είναι η ΕΠΠΕ της Αναθέτουσας Αρχής για το αντικείµενο της παρούσας.
3. Σε περίπτωση διακοπής της ΣΠΥ χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5.
4. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των ανωτέρω που αναπτύσσεται για τις ανάγκες
υλοποίησης του Συµβατικού Αντικειµένου, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής
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παραλαβής του από την Αναθέτουσα Αρχή. Από την ηµεροµηνία αυτή µεταβιβάζεται
άνευ άλλης διατύπωσης ή δαπάνης στην Αναθέτουσα Αρχή.
5. Σε περίπτωση που τρίτος προβάλει δικαίωµα επί του σχετικού λογισµικού πριν την
οριστική παραλαβή του, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα τον
Ανάδοχο και να γνωστοποιήσει στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου.
6. Ο Ανάδοχος, στο πέρας της ΣΠΥ, υποχρεούται να µεταβιβάσει στην Αναθέτουσα
Αρχή όλα τα περιγραφόµενα στη ΣΠΥ, προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και
περαιτέρω δικαίωµα τρίτου και να καλύψει µε δικές του δαπάνες την απαλλαγή από
οποιουσδήποτε περιορισµούς εµποδίζουν ή θα εµπόδιζαν στο µέλλον την
εκµετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τους όρους της
χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνσή της. Συνδροµές και σχετικά
έξοδα που µπορεί να δικαιολογηθούν κατά την εκτέλεση του Αντικειµένου, θα πρέπει
να προβλέπονται ρητά από την Προσφορά του Αναδόχου, να κοστολογούνται στην
Οικονοµική Προσφορά του και να εµπεριέχονται στις υπηρεσίες εγγύησης συντήρησης (µετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας) που προσφέρει.
23. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΥ

1. Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων της παρούσας ΣΠΥ να υποβάλει προσφυγή (άρθρο 205, ν.
4412/16), για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
απόφασης.
2. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο Όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή µε άλλη διοικητική προσφυγή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 205
Ν.4412/16.
3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΠΥ θα ισχύει η προβλεπόµενη από το ως άνω
άρθρο. 3 παρ. 14 διαιτητική επίλυση όλων των διαφορών/διαφωνιών που τυχόν
ανακύπτουν µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον ο Ανάδοχος
διαφωνεί µε την εκδοθείσα διαιτητική απόφαση δικαιούται να προσφύγει στα
αρµόδια διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών και να ζητήσει την ακύρωσή της.
24. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναµία εκπλήρωσης /ή για πληµµελή εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων του, αν η αδυναµία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας
βίας ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την
εκτέλεση της ΣΠΥ.
2. Ανωτέρα βία σηµαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι εκτός
του ελέγχου του Αναδόχου που την επικαλείται, το οποίο ήταν αδύνατο να
προβλεφθεί, έστω και αν καταβλήθηκε µέγιστη επιµέλεια και σύνεση και το οποίο
καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, χωρίς δική του
υπαιτιότητα.
3. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο
διάστηµα που αυτά συµβαίνουν µέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα Αρχή,
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις
των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία
βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε (5) ηµέρες
µέρες από τη χρονική στιγµή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα
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4.

5.

6.

7.

αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Εντός του συγκεκριµένου διαστήµατος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις
δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει µερικώς ή ολικώς την αδυναµία που
προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία και δεν προσκοµισθούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται
του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα για την περαιτέρω διερεύνηση των
γεγονότων και την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων
διευκρινίσεων ή ακόµα και τη λήψη πρόσθετων µέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι
τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός των πλαισίων του αντικειµένου της
παρούσας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. Πάντως, ο Ανάδοχος δεν θα υπέχει
καµία υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση της ΣΠΥ όταν παρόµοια συνέχιση θα
µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του.
Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται τα ακόλουθα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία
αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο
πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, κρατικές πράξεις ή παραλείψεις,
τροµοκρατικές ενέργειες, που εµποδίζουν την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση της ΣΠΥ,
επιστράτευση, επίταξη ή εµπάργκο, καθώς και κάθε απρόβλεπτο, παρόµοιο γεγονός
εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών. Εφόσον
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της ΣΠΥ θα παρατείνεται
για χρονική περίοδο ίση µε τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας.
Εάν, ως συνέπεια της ανωτέρας βίας προκληθεί απώλεια ή ζηµία στον Ανάδοχο και
αποδειχθεί, τότε τούτος θα δικαιούται να πληρωθεί για την αξία της εργασίας που
έγινε, σε σχέση µε την πρόοδο του έργου και κάθε τέτοιο ποσό θα πρέπει να
περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό πληρωµής. Επίσης, για βλάβες που
προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της ΣΠΥ χωρίς
υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από την
Αναθέτουσα Αρχή που θα είναι ανάλογη µε την προκληθείσα ζηµία, το ποσόν της
οποίας θα καθορίζεται από την οικονοµική του προσφορά µε συνεκτίµηση του είδους
και της εκτάσεως των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση.

25. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών
του, εάν ο ∆ήµος καθυστερεί την πληρωµή κάθε τιµολογίου που αντιστοιχεί στην
τριµηνιαία αµοιβή του πέραν των (90) ηµερών και εφόσον υπάρχει η πιστοποίηση
του Ανεξάρτητου Συµβούλου, όπως αυτή θα προκύπτει µε βάση το Εγχειρίδιο
∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών και εντός της Περιόδου
Παρακολούθησης.
2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την ΣΠΥ, εάν ο ∆ήµος δεν εκπληρώνει
τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
∆ήµου αποτελεί και η περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλλεται η
πληρωµή του Αναδόχου το αργότερο εντός του 3µηνου, οπότε ο Ανάδοχος
δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΠΥ, σύµφωνα και µε τους όρους του άρθρου 6 της
παρούσης και να διεκδικήσει το σύνολο των ανεξόφλητων αµοιβών του.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει µονοµερώς τη ΣΠΥ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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1. Η ΣΠΥ έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης ΣΠΥ.

2. Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της ΣΠΥ, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο Μέρος Β - Γενικοί Όροι : Αποκλεισµός
Υποψηφίων (άρθρο 3) των Συµβατικών Τευχών, και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της ΣΠΥ. Στην περίπτωση αυτής της
καταγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει αποζηµίωση από την Αναθέτουσα αρχή για κάθε ζηµία ή απώλεια που θα
υποστεί εξ’ αυτού του λόγου.
3. Η ΣΠΥ 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 ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασίας (άρθρο
258 της ΣΛΕΕ), υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση εξεδόθη µεταγενέστερα της
σύναψης της ΣΠΥ. Άλλως, συντρέχει υπαιτιότητα από την πλευρά της Αναθέτουσας
Αρχής που δεν ήλεγξε διεξοδικά προ της σύναψης της ΣΠΥ και ο Ανάδοχος διατηρεί
το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από την Αναθέτουσα αρχή για κάθε ζηµία ή
απώλεια την οποία και θα υποστεί εξ’ αυτού του λόγου.
4. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
5. Τα αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται από τη νόµιµη
κοινοποίησή της από την Αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει
όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το αντικείµενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή
του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το αργότερο 30 ηµέρες µετά την καταγγελία της ΣΠΥ, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος µέρους του Συµβατικού Αντικειµένου, καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη ΣΠΥ προς τον Ανάδοχο,
µέχρις εκκαθάρισης των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να εξοφλήσει τα παραδοθέντα υλικά και αντικείµενα και τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες, που δεν έχει ακόµα πληρώσει σύµφωνα µε την προσφορά του
Αναδόχου.
26. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της εγκατάστασης στον
Ανάδοχο µετά την υπογραφή της ΣΠΥ. Η παράδοση θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή,
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η οποία θα συντάξει για τον σκοπό αυτό Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης, που θα
υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη.
2. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
την χρήση της Εγκατάστασης, κατά τον χρόνο λήξης της ΣΠΥ ή τον χρόνο που
επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, σε οριζόµενη από την Αναθέτουσα
Αρχή Επιτροπή, η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής Χρήσης, που θα
υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά τα οριζόµενα κατωτέρω.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την χρήση της Εγκατάστασης στην
Αναθέτουσα Αρχή στην κατάσταση που θα βρίσκεται αυτή κατά την ηµεροµηνία
λήξης ή λύσης της παρούσας ΣΠΥ, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση είναι σε
λειτουργική ετοιµότητα. Προς τον σκοπό αυτό, (6) µήνες πριν τη λήξη της ΣΠΥ τα
συµβαλλόµενα µέρη, θα συντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο καταγραφής της
κατάστασης της Εγκατάστασης και του υπάρχοντος εξοπλισµού, που την καθιστά
λειτουργική,. Αν η ανωτέρω διαδικασία δεν διενεργηθεί εντός αυτής της προθεσµίας,
θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια µετά την πάροδο (6) µηνών από τη
σχετική έγγραφη όχληση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την
παράδοση, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλα τα σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης,
λειτουργίας Η/Μ εξοπλισµού καθώς και οιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία,
τεχνικά ή µη, τα οποία σχετίζονται µε τη λειτουργία ή επηρεάζουν τη λειτουργία της
εγκατάστασης, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγµατική κατάσταση
της, σύµφωνα και µε τους όρους της παρ. 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά και καταλαµβάνει χωρίς οποιαδήποτε πληρωµή προς
τον Ανάδοχο κάθε προσάρτηµα, κατασκευή, εγκατάσταση και στοιχείο εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένου κάθε στοιχείου ηλεκτρονικού εξοπλισµού, λογισµικού ή
περιφερειακών και όλα τα λοιπά δικαιώµατα και στοιχεία ενεργητικού του Αναδόχου
τα οποία απέκτησε ή χρησιµοποίησε σε σχέση µε τη µελέτη, κατασκευή,
ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συνεργασθεί πλήρως µε την Αναθέτουσα Αρχή στη λειτουργία της
εγκατάστασης προκειµένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη µεταβίβαση της
λειτουργίας αυτής.
27. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται µε βάση τα ετήσια ποσά που αναφέρονται στην
Οικονοµική Προσφορά του και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόµενες
µειώσεις κόστους λειτουργίας, παράλληλα µε την αναβάθµιση του Συστήµατος, που εγγυάται
ο Ανάδοχος.
Αναλυτικότερα:

1. Βάση για τον υπολογισµό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου αποτελεί η
δεσµευτική του πρόταση για τη συνολική εξοικονόµηση της Ενεργειακής
Κατανάλωσης (περιλαµβάνεται το συνολικό κόστος υπηρεσιών, υλικών και εργασιών
εγκατάστασης) και περιλαµβάνεται στην Οικονοµική του Προσφορά.
2. Προϋπόθεση κάθε πληρωµής για τον Ανάδοχο είναι ότι επιτυγχάνεται για κάθε
τρίµηνο το ποσοστό µείωσης της καταναλισκόµενης ενέργειας που αυτός εγγυάται.
Αναλυτικότερα και για την οµαλή λειτουργία της Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης
µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, η επιτευχθείσα εξοικονόµηση θα πρέπει
να ελέγχεται ανά τρίµηνο, για το οποίο και εκδίδεται πιστοποιητικό για τις πληρωµές
του Αναδόχου. Η Ενέργεια Βασικής Γραµµής θα πρέπει να αναχθεί σε «Ενέργεια
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Βασικής Γραµµής ανά Τρίµηνο». Αυτή η αναγωγή θα γίνεται µε συντελεστές
βαρύτητας για κάθε τρίµηνο χωριστά, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που
ακολουθεί.

3. Ειδικά, προβλέπεται για την περίοδο εκτέλεσης της Ενεργειακής Αναβάθµισης (από
την έναρξη τοποθέτησης Φωτιστικών / Λαµπτήρων / Προβολέων µέχρι την
ολοκλήρωση, ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει τριµηνιαίους λογαριασµούς
Εξοικονόµησης Ενέργειας, µε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στις ανωτέρω
παραγράφους του παρόντος άρθρου, για τους Λαµπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά
LED, που έχει τοποθετήσει µέχρι εκείνη την χρονική στιγµή. Τα ποσά που
καταβάλλονται στον Ανάδοχο στην περίοδο κατασκευής δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τα ποσά που προσδιορίζονται από τη συνολική µείωση κόστους και τα
προβλεπόµενα ποσοστά εξοικονόµησης που προβλέπονται να καταβληθούν στον
Ανάδοχο.
4. Ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος υποχρεούται να επαληθεύσει ή να τροποποιήσει τον
τελικό λογαριασµό εντός 15 ηµερών από την υποβολή του (µε βάση το Πλάνο
Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονοµήσεων ενέργειας που θα περιλαµβάνεται
στο εγκεκριµένο, από την Αναθέτουσα Αρχή, Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που
θα έχει εκπονήσει και θα έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) και εκδίδει
πιστοποιητικό τριµηνιαίας εξοικονόµησης. Σε περίπτωση τροποποίησης του
υποβληθέντος λογαριασµού του Αναδόχου, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης
αιτιολόγηση, βάσει των πραγµατικών µετρήσεων ενέργειας. Το πιστοποιητικό
τριµηνιαίας εξοικονόµησης ενέργειας διαβιβάζεται από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο
στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΠΠΕ) για έλεγχο – αποδοχή, η οποία το κοινοποιεί στον
Ανάδοχο. Βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού τριµηνιαίας εξοικονόµησης ενέργειας,
ο Ανάδοχος θα εκδώσει το τιµολόγιο της αντίστοιχης τριµηνιαίας αµοιβής.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2 & 3 του παρόντος άρθρου,
υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την τριµηνιαία του αµοιβή εντός (30)
ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου, από τον Ειδικό Λογαριασµό (escrow
account) που έχει δηµιουργηθεί για αυτό το σκοπό (παρ.6 και 7 του παρόντος
άρθρου) και να παραδώσει στον Ανάδοχο το Πιστοποιητικό «Βεβαίωσης Τριµηνιαίας
Πληρωµής», συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την αντίστοιχη αποδέσµευση του
ποσού από τον escrow account. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί
το ποσό που διατίθεται στον escrow account για κάλυψη της συνολική αµοιβής
τριµήνου, τότε ο Μεσεγγυούχος αποδεσµεύει το διαθέσιµο υπόλοιπο του escrow
account και γνωστοποιεί στην 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 τον escrow account. Εφόσον ο ∆ήµος δεν
καταβάλει την εν λόγω πληρωµή του Αναδόχου εντός (3) µηνών, τότε ο Ανάδοχος
δικαιούται να ασκήσει, διαζευτικά/ή σωρευτικά κατά την κρίση του, τα δικαιώµατα
που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσης, ήτοι : α. να αναστείλει την παροχή
των υπηρεσιών του, εάν ο ∆ήµος καθυστερεί την πληρωµή κάθε τιµολογίου πέρα των
ενενήντα (90) ηµερών και β. να καταγγείλει τη ΣΠΥ για τον λόγο ότι ο ∆ήµος δεν
εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και να διεκδικήσει το σύνολο των
ανεξόφλητων αµοιβών του έως την ηµεροµηνία καταγγελίας, µε βάση την ΣΠΥ.

6. Στην περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόµηση είναι µεγαλύτερη της
προσφερόµενης, τότε το προκύπτον Οικονοµικό Όφελος θα διαµοιράζεται σε
Ανάδοχο και Αναθέτουσα Αρχή. Ο διαµοιρασµός του οφέλους θα γίνεται αναλογικά,
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µε βάση την προσφορά του Αναδόχου και θα καλύπτεται από την προβλεπόµενη
ρήτρα αναθεώρησης, σε ότι αφορά την πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου. Το
Οικονοµικό Όφελος θα προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία έκδοσης του
πιστοποιητικού τριµηνιαίας εξοικονόµησης ενέργειας του πιστοποιητικού «Βεβαίωση
Τριµηνιαίας Αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

8. Ο ∆ήµος έχει λάβει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί εκχώρησης µέρους
των τελών φωτισµού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014, κατά
την έναρξη της συγκεκριµένης διαγωνιστικής διαδικασίας, το ύψος των οποίων έχει
προσδιοριστεί επακριβώς στην σχετική απόφαση Πολυετούς ∆έσµευσης (έγκριση της
διάθεσης πιστώσεων, πολυετών – συνεχιζόµενων υποχρεώσεων του ∆ήµου για την
διάρκεια της περιόδου ισχύος της ΣΠΥ).
9. Για την πληρωµή του Αναδόχου θα δηµιουργηθεί λογαριασµός escrow
(καταπιστευτικός) σε αναγνωρισµένο Πιστωτικό Ίδρυµα και σύµφωνα µε την
υφιστάµενη νοµοθεσία που θα λειτουργεί ως Μεσεγγυούχος για την αποδέσµευση
των τριµηνιαίων αµοιβών του Αναδόχου, µε βάση τη ΣΠΥ. Στο λογαριασµό αυτό θα
κατατίθεται από τη ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεύµατος - µετά
από υπογραφή σχετικού συµφωνητικού ενεχυρίασης απαιτήσεων, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 2 της παρούσας Σύµβασης, τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη
ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε την ετήσια κατανοµή αµοιβής της προσφοράς του
Αναδόχου και µέχρι το ύψος της απόφασης (έγκριση της διάθεσης πιστώσεων,
πολυετών - συνεχιζόµενων υποχρεώσεων του ∆ήµου για την διάρκεια της περιόδου
ισχύος της ΣΠΥ), βάση των παρ. 2 & 3 του παρόντος άρθρου. Ο ∆ήµος υποχρεούται
εντός του οριζόµενου διαστήµατος των (15 ) ηµερών να υπογράψει τη Σύµβαση
Ενεχυρίασης Απαιτήσεων που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα της παρούσας και να
την επιδώσει νοµίµως στην Αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο
εναλλακτικό πάροχο ρεύµατος που ανήκει η Αναθέτουσα Αρχή εκείνη την χρονική
στιγµή. Επίσης ο ∆ήµος υποχρεούται εντός 30 ηµέρων, να υπογράψει την Σύµβαση
Μεσεγγύησης που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα της παρούσας µε τον Ανάδοχο και
µε το πιστωτικό ίδρυµα που θα υποδείξει ο Ανάδοχος. Τα Παραρτήµατα αυτά
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Τέλος ρητά συµφωνείται
ότι η έναρξη του διαγράµµατος υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθµισης ξεκινά
από την εποµένη της υπογραφής της Σύµβασης Μεσεγγύησης. Οι περιοδικές
τριµηνιαίες πληρωµές του Αναδόχου θα πραγµατοποιούνται, από τον λογαριασµό
escrow account που θα τηρείται για το συγκεκριµένο έργο και στον οποίο θα
κατατίθεται µέρος των τελών φωτισµού του ∆ήµου µέχρι το ύψος της ετήσια αµοιβής
του Αναδόχου, όπως αναγράφεται στις Συµβάσεις του Παραρτήµατος (Μεσεγγύησης
– Ενεχυρίασης Απαιτήσεων).
10. Στο τέλος κάθε Οικονοµικού Έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν
προκύπτει χρεωστικό ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός µηνός από
τη λήξη του κάθε Οικονοµικού Έτους. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό
υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άµεσα (εντός µηνός από την
εκκαθάριση), ενώ µπορεί να προβλεφθεί και η συµψηφιστική λειτουργία για το
σύνολο του ποσού στους αµέσως εποµένους λογαριασµούς. Από το προκύπτον ποσό
της αµοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν
επιβληθεί και δεν έχουν καταβληθεί µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή.

10. Ως χρόνοι αναφοράς για την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου,
θεωρούνται οι χρόνοι που αναφέρονται στην ΣΠΥ.
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11. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του νόµου 4412/2016. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την
αφαίρεση όλων των νόµιµων κρατήσεων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε άλλη
νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων
οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά την
απελευθέρωση του ποσού αµοιβής του Αναδόχου από το escrow account, αρκεί η
επίδειξη του Πιστοποιητικού «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Πληρωµής,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ» στον Μεσεγγυούχο.
28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΥ

1. Η ΣΠΥ δύναται να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 132 (ν.4412/2016), ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η πρόταση του Αναδόχου βασίζεται στο ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των
υπαρχόντων ιστών του Συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα.
3. Εάν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και της φωτοµετρικής µελέτης προκύπτει ότι
υπάρχει συµφερότερη λύση, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική και οικονοµική
πρόταση προς διαπραγµάτευση στην Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τις διατάξεις, όπως
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν.4412/2016 και ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Τροποποιήσεις στην ΣΠΥ µπορούν να αποτελέσουν και τα προβλεπόµενα στο Άρθρο
3 του παρόντος Παραρτήµατος.
29. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Σε ότι αφορά το καθεστώς δικαιοδοσίας, το εφαρµοστέο δίκαιο και την διαδικασία επίλυσης
διαφορών, αναφέρονται τα εξής µε σειρά προτεραιότητας ς: α. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά
σχετική µε το περιεχόµενο της ΣΠΥ, ο ∆ήµος και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για εξώδικη λύση της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών, β. Κατά κάθε πράξης, απόφασης ή παράλειψης οργάνων του
∆ήµου που βλάπτει έννοµο συµφέρον του Αναδόχου, αυτός υποβάλλει ένσταση ενώπιον της
Αναθέτουσας αρχής εκπροσωπούµενης νοµίµως εν προκειµένω από το ∆Σ εντός (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε αυτόν
της βλαπτικής πράξης, γ) Εάν η διαφωνία εξακολουθεί, θα επιλύεται µε προσφυγή στη
διαιτησία και συµφωνείται ρήτρα διαιτησίας για τις περιπτώσεις διαφωνιών µεταξύ
Αναδόχου και ∆ήµου. Η διαιτητική επίλυση αυτών των διαφορών διεξάγεται από τριµελή
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, η οποία ορίζεται εξής: ένα (1) µέλος αυτής ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, ένα (1) µέλος ορίζεται από τον Ανάδοχο και ένα (1) µέλος είναι ο
Ανεξάρτητος Σύµβουλος. Οι αποφάσεις της τριµελούς διαιτητικής αρχής λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία και υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο
Ανεξάρτητος Σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να παρίσταται στις συνεδριάσεις. δ) Εάν η
ρήτρα διαιτησίας είναι ανέφικτη ή ανεφάρµοστη οι έννοµες σχέσεις και διαφορές που θα
προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερµηνεία της ΣΠΥ µεταξύ του ∆ήµου και του
Αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη οργάνου του ∆ήµου ή άλλου
συµβαλλόµενου µε τον ∆ήµο και πάντοτε σε σχέση µε συγκεκριµένη Σύµβαση, θα διέπονται
από το ελληνικό ουσιαστικό, αλλά και δικονοµικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρµόδια για την
επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς των συµβαλλοµένων θα είναι τα καθ' ύλη αρµόδια
δικαστήρια της Αθήνας.
30. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Οι γνωστοποιήσεις – κοινοποιήσεις στα πλαίσια της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής:

1. Σε όποιο σηµείο της ΣΠΥ υπάρχει διάταξη για τη
γνωστοποίηση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος ή
δήλωσης οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται
στην ΣΠΥ, η ειδοποίηση θα γίνεται εγγράφως.
2. Κάθε ειδοποίηση είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και
περιέχει αίτηµα βεβαίωσης παραλαβής.
3. Ειδοποίηση µε τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία ή e-mail θα
είναι έγκυρη και θεωρείται ότι έγινε την ηµέρα της
αποστολής του. Κάθε γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή επίδοση
κάθε εγγράφου θα πραγµατοποιείται εγκύρως ως προς κάθε
συµβαλλόµενο στις εξής διευθύνσεις, όπως αναφέρονται στη
συνέχεια : Προς την Αναθέτουσα Αρχή, προς τον
Ανεξάρτητο Σύµβουλο, και προς τον Ανάδοχο.
4. Οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο
για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, κάθε δε τέτοια ειδοποίηση θα
αποκτά ισχύ (15) ηµέρες µετά την ειδοποίηση.
31. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Το καθεστώς εµπιστευτικότητας – εχεµύθειας, ορίζεται ως εξής:

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει
την υποχρέωση να διατηρήσει
εµπιστευτικούς τους όρους της
ΣΠΥ, και εφόσον γνωστοποιούνται
σε αυτήν σαν εµπιστευτικοί. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να
αποκαλύψει τους
χαρακτηριζόµενους ως
εµπιστευτικούς όρους της ΣΠΥ
χωρίς έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
δύνανται να αποκαλύπτουν
εµπιστευτικές πληροφορίες στους
εργαζοµένους, σε εργολάβους και
τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύµατα και
στο λοιπό προσωπικό που
απασχολούν.
3. Οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν
επίσης να αποκαλυφθούν σε κάθε
άλλο πρόσωπο, εκτός εάν απαιτείται
από το νόµο ή για την προσήκουσα
εκπλήρωση της Σύµβασης.

4. Η εµπιστευτικότητα των ως άνω στοιχείων ή εγγράφων αίρεται σε δικαστικές
διαφορές, κατόπιν ρητής συµφωνίας των συµβαλλοµένων ή σε περίπτωση που
καταστούν ευρέως γνωστά, χωρίς να έχει µεσολαβήσει παράβαση της υποχρέωσης
εχεµύθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
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32. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι γενικής εφαρµογής διατάξεις της παρούσας σύµβασης, ορίζονται ως εξής:

1. Η καθυστέρηση από οποιονδήποτε
συµβαλλόµενο όσον αφορά την
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος,
βάσει της ΣΠΥ, δεν βλάπτει ούτε
ερµηνεύεται ως παραίτηση από το
δικαίωµα το οποίο έχει αποκτήσει.
2. Η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις
κάποιου συµβαλλόµενου από τη
παρούσα ΣΠΥ, πρέπει να γίνεται
εγγράφως από τον χορηγούνται την
απαλλαγή συµβαλλόµενο. Κάθε
µεµονωµένη ή και µερική άσκηση
δικαιώµατος δεν εµποδίζει την
περαιτέρω άσκηση αυτού ή την
άσκηση οποιουδήποτε άλλου
δικαιώµατος.
3. Η έλλειψη νοµιµότητας, η
ακυρότητα ή η µη εφαρµογή
οποιασδήποτε διάταξης της ΣΠΥ
δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα,
εγκυρότητα ή εφαρµογή
οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
2. Η Σύµβαση υπογράφεται σε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα
αντίτυπα αποτελούν µετά την υπογραφή των ένα και το αυτό
πρωτότυπο έγγραφο.

4. Ο Ανάδοχος θα διορίσει έναν εκπρόσωπο και θα του παραχωρήσει κάθε αναγκαία
εξουσία για να ενεργεί για λογαριασµό του στην παρούσα ΣΠΥ, ενώ µπορεί να
ανακαλέσει τον διορισµό του εκπροσώπου του και να διορίσει αντικαταστάτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ
Στην [●] και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις …../…../2019, ηµέρα [●] οι κατωτέρω
συµβαλλόµενοι:

1. Το Νοµικό Πρόσωπο [●]µε την επωνυµία «[●]», που εδρεύει [●] και εκπροσωπείται
νόµιµα, για την υπογραφή της παρούσας, από [●] καλούµενο εφεξής
«Μεσεγγυούχος».
2. Ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος [●]», που
εδρεύει στα [●] και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. [●] εφεξής
καλούµενος «Οφειλέτης».
3. Της [●] µε την επωνυµία «[●]», που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον κ. [●] (κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών), εφεξής καλούµενη
«∆ικαιούχος».
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1 Με την υπ’ αριθµ. …/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη
κατακυρώθηκε το έργο “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας στο ∆ήµο [●]” στο ∆ικαιούχο, µε αντικείµενο την “Ενεργειακή Αναβάθµιση Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές
Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο [●]” και υπεγράφη η από ../../2019
Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) µαζί µε τα Παραρτήµατά της.
1.2 Ο προϋπολογισµός του Αντικειµένου της Ενεργειακής Αναβάθµισης / ποσό κατακύρωσης
του έργου ανέρχεται στα [●] €(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου [●], προερχόµενες από ανταποδοτικά τέλη φωτισµού του,
εκτεινόµενα στο σύνολο της διάρκειας της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) για 12 έτη.
Η ΣΠΥ έχει εγκριθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη.
1.3 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου [●] µε την υπ΄ αριθµ. ../2018 απόφασή του
αποφάσισε:
•
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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
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•

∆ΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί
στην Συµβατική Αµοιβή του Αναδόχου.
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 ως άνω Ειδικού
Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού (escrow account) και το ποσό δέσµευσης ανά
περίοδο πληρωµής για το έργο:
•

“Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του 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 [●] υπογεγραµµένης σύµβασης, και δίνεται στο
Παράρτηµα 1 της παρούσας Σύµβασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.

Επιπροσθέτως:
•

•

•

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.
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
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
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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:
•

•

•

•

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 εισπράττει για
λογαριασµό του Οφειλέτη, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια Συµβατική
Αµοιβή του Αναδόχου, στον δια του παρόντος συντεινόµενου λογαριασµού
Μεσεγγύησης. Ρητά συµφωνείται ότι η εν λόγω υποχρέωση, ως άµεσα συνδεόµενη µε
την εκτέλεση της Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης, ακολουθεί, ως προς τη διάρκειά
της, όλη τη διάρκεια της Κύριας 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 κύριας
Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης, 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 τον καταπιστευτικό λογαριασµό (escrow account)
της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ
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4.1 Το παρόν συµφωνητικό εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής του και διαρκεί καθόλη
τη διάρκεια της Κύριας Σύµβασης Έργου, καταλαµβάνοντας τυχόν παρατάσεις, επεκτάσεις,
επαναλήψεις ή συµπληρώσεις της, έως της τελικής ολοκληρώσεώς της και της εκκαθαρίσεως
των σχετικών λογαριασµών µεταξύ Οφειλέτη και ∆ικαιούχου.
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 δίκαιο. 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.
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ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Στην [●] και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις ./../2019, ηµέρα [●] µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ
Του Ο.Τ.Α µε την επωνυµία «∆ήµος [●]» (καλούµενος εφεξής ο ∆ήµος) που εδρεύει στα [●],
και εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσης από τον ∆ήµαρχο κ. [●], που
είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή της παρούσης Σύµβασης.
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ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Της [●], που εδρεύει στην Αθήνα, στο [●] και εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της
παρούσης από τον [●] (σε περίπτωσης Ένωσης τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών),
κάτοικο [●], οδός [●] που είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή της παρούσης
συµβάσεως, σύµφωνα µε το από ../../2018 Ιδιωτικό Συµφωνητικό της Ένωσης Εταιρειών.
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 “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του
Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο [●] ” (εφεξής ΣΠΥ) για χρονικό διάστηµα 12 ετών, µετά
την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθµισης, σύµφωνα µε τους στην ΣΠΥ
περιλαµβανόµενους όρους και συµφωνίες.
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 (ΣΠΥ), και σύµφωνα µε
την ετήσια κατανοµή αµοιβής της προσφοράς του αναδόχου, που αποτυπώνεται στο παράτηµα
1 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, δίνεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Εκχωρητηρίου και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτού. 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 Κύριας 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 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.
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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 Λογαριασµού που τηρεί ο Ανάδοχος στην
Τράπεζα [●], χωρίς κανένα 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 ΣΠΥ . 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:

1. Την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Ανώνυµη Εταιρεία», και κάθε άλλο πάροχο[●]
2. Την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία µε την επωνυµία [●]
3. Την ∆.Ο.Υ. [●]

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΗΜΟΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [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:
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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:
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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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
των ευρώ ……………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)

..........................

, ΑΦΜ:
……...........

(διεύθυνση) ……………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ..............,

ΑΦΜ: ..............

(διεύθυνση) ……… ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων

(διεύθυνση)
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... ………….…………………………………..

(διεύθυνση)
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... ………….…………………………………..

(διεύθυνση)
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... ………….…………………………………..

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
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………………………

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία)

............... ∆ιακήρυξη/ Πρόσκληση /

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .................................................... 6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: (τίτλος
σύµβασης)/ για το/τα τµήµα/τα
•

παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το
παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.

•

παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της10.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε11.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει
το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ
(άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

4 όπως. υποσ. 3.
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5 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

8 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/16).

10 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016.

11 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
των ευρώ ………………………………..4
υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ....................., ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................…….., ή

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία)
……………….
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(διεύθυνση).......................…….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυµία) ...................,

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)....

β) (πλήρη επωνυµία) ....................,

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)....

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................,

ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)....

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση
του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης (τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µετην
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα
της σύµβασης8) ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
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3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσηµείωση 3.

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών,

7 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις

8 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης

9 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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1 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

103

ΑΔΑ: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ

2 Μέσω του πιστοποιηµένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ
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3 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 18 του ν.
4497/2017.
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4 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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5 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 18 του ν.
4497/2017.
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