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ΕΟΟΘΡΛΞΘ   ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΠΛΡΣΧ                                                    

53θ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΘ  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ 

ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΔΘΠΣΩ ΧΑΟΑΠΛΡΣΧ                                                                        

                                                                       

                                                                                         ΑΦΛΚΠ. ΑΥΣΦ. 233/2021    

 

Οιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ και παραλαβι τθσ υπ’ αρικμ. 158/2021 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. Υειραιϊσ και Ριςων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ με τίτλο: «Ενεργειακι 
αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων και 
εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Χαλαμίνασ» και τθν ζγκριςθ των 
όρων Διακιρυξθσ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για 
ςφμβαςθ παροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ). 

 

Χτθ Χαλαμίνα και ςτο Δθμοτικό Ξατάςτθμα ςιμερα τθν 4θ του μθνόσ ΣΞΨΩΒΦΛΣΩ  του ζτουσ 
2021 θμζρα τθσ εβδομάδασ  ΔΕΩΨΕΦΑ  και ϊρα 10.00 π.μ. ςυνιλκε ςε Ψακτικι  Χυνεδρίαςθ θ 
Σικονομικι Επιτροπι Διμου Χαλαμίνοσ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 17509/30-9-2021 πρόςκλθςθ 
του Υροζδρου αυτισ κ. ΓΕΩΦΓΛΣΩ  ΥΑΡΑΓΣΥΣΩΟΣΩ, Δθμάρχου Χαλαμίνοσ, που δθμοςιεφκθκε ςτον 
ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ του άρκρου 75 του Δ.Ξ.Ξ. 
(Ρ.3852/10) και βρζκθκε ςε απαρτία με τθν παρουςία ζξι (6) εκ των εννζα (9) μελϊν  τθσ.   

 

 ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΗ                                           ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΙΟ    ΚΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ                                           

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ                                           ΣΑΒΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΗ           

ΒΑΚΑΛΗ   ΑΝΣΩΝΙΟ                                     ΓΟΤΜΔΝΗ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                           

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΙΟ      ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΙΙΓΩΡΑ                                                                                             

ΝΑΝΝΟ ΩΣΗΡΙΟ(αναπλ.μέλος) 

ΓΚΙΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ       

                                                                       

         Χυνεχίηοντασ τθ Χυνεδρίαςθ, ο Υρόεδροσ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ κ. ΥΑΡΑΓΣΥΣΩΟΣΧ  
ΓΕΩΦΓΛΣΧ  Διμαρχοσ Χαλαμίνοσ, ειςθγείται το κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που αφορά: Ζγκριςθ 
και παραλαβι τθσ υπ’ αρικμ. 158/2021 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. Υειραιϊσ 
και Ριςων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ με τίτλο: «Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του 
ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Χαλαμίνασ» και τθν ζγκριςθ των όρων Διακιρυξθσ 
Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για ςφμβαςθ παροχισ 
Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ). 

 και υποβάλλει ειςιγθςι του θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

         Ζχοντασ υπόψθ: 

α) Ψθν υπϋαρικμ.110/25.05.2021 Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ Διμου Χαλαμίνασ που 

αφορά: ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικμ. 71/2021 Πελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. 

Υειραιϊσ και Ριςων θ οποία αφορά: «Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του 
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ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Χαλαμίνασ», 

 

β) Ψθν υπϋαρικμ.111/25.05.2021 Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ Διμου Χαλαμίνασ που 

αφορά τθν εκχϊρθςθ εςόδων από ανταποδοτικά τζλθ φωτιςμοφ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο «Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ 

θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτο Διμο Χαλαμίνασ», 

 

γ) Ψθν υπϋαρικμ. 107/ 06.07.2021 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Χαλαμίνασ, 

δ) Ψθν υπϋαρικμ. 120/20.07.2021 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Χαλαμίνασ που ζχει 

διαβιβαςτεί ςτθν Αποκεντρωμζνθ Δ/ςθ Αττικισ με αρικμό πρωτ: 13311/28.07.2021 που αφορά τθν 

εκχϊρθςθ εςόδων από ανταποδοτικά τζλθ φωτιςμοφ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν με τίτλο «Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ 

θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτο Διμο Χαλαμίνασ», 

ε) Ψο υπϋαρικμ.793518/24.09.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ψεχνικϊν ζργων Υ. Ε. Υειραιϊσ & Ριςων 

Υεριφζρειασ Αττικισ με το οποίο ζχει αποςταλεί θ υπϋαρικμ. 158/2021 μελζτθ υπθρεςιϊν με τίτλο 

«Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων 

χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Χαλαμίνασ», 

προχπολογιςμοφ 12.628.452,03 € (πλζον ΦΥΑ 24%) κακϊσ και ςχζδιο Διακιρυξθσ. Θ παροφςα 

μελζτθ αποτελεί επικαιροποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 71/2021 μελζτθσ, κακϊσ με τθν ζναρξθ εφαρμογισ 

του Ρ. 4782/2021 (Αϋ36) καταργοφνται διατάξεισ του Ρ.4412/2016 (Αϋ147) και εκκινεί  θ εφαρμογι 

άλλων, 

 

ςτ) Ψο γεγονόσ ότι θ εξοικονόμθςθ δαπανϊν και θ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

δθμότεσ αποτελεί κορυφαία προτεραιότθτα τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, ειδικότερα ςτουσ τομείσ 

όπου οι δθμότεσ καταβάλλουν ανταποδοτικά τζλθ (φωτιςμόσ, φδρευςθ, απορρίμματα). 

    Ψο υπάρχον ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ του Διμου είναι πεπαλαιωμζνθσ τεχνολογίασ και χαμθλισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ. 

    Οόγω τθσ παλαιότθτασ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, ο Διμοσ επιβαρφνεται με 

ςθμαντικό κόςτοσ τόςο για τθ λειτουργία όςο και για τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. Επιπλζον θ 

λειτουργία του δικτφου ζχει ςθμαντικό περιβαλλοντικό κόςτοσ, το οποίο μεταφράηεται ςε υψθλζσ 

εκπομπζσ CO2 κ.α. 

 

    Ωσ εκ τοφτου, άμεςοσ ςτόχοσ του Διμου Χαλαμίνασ είναι θ ςυνολικι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ ςτο ςφνολο τθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου. 

Θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ: 

 

 Άμεςθ δραςτικι μείωςθ των δαπανϊν του Διμου (μείωςθ ενεργειακοφ κόςτουσ και κόςτουσ 

ςυντιρθςθσ). 

 Πείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ του Διμου. 

 Αφξθςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ των κατοίκων και επιςκεπτϊν του Διμου. 

 Αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ.  

 Βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 
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 Υροςαρμογι του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου ςτα υπάρχοντα πρότυπα και προδιαγραφζσ. 

 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφαλοφσ οδιγθςθσ ςτισ νυκτερινζσ ϊρεσ. 

 

Σ ςυνολικόσ αρικμόσ φωτιςτικϊν ςωμάτων του δικτφου ανζρχεται ςε 17.350 τεμάχια, όπωσ 

παρουςιάηεται ςτον κάτωκι Υίνακα: 

 

Χυμβατικά Φωτιςτικά  Υλικοσ 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 
23W 

1.185 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 
LED 12W 

9.106 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 
125W 

1.008 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 
250W 

3.872 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με 
λαμπτιρα 23W 

138 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με 
λαμπτιρα 125W 

87 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με 
λαμπτιρα 250W 

413 

Φωτιςτικό τφπου μπάλασ με λαμπτιρα 
70W 

71 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 
125W 

64 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 
250W 

1.244 

Υροβολζασ 400W 162 

 ΧΩΡΣΟΣ : 17.350 

 

      Σ Διμοσ προτίκεται να υλοποιιςει τθν αναβάκμιςθ του δικτφου μζςω ςφναψθσ Χφμβαςθσ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ (Χ.Ε.Α.). 

Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Σδοφωτιςμοφ κα επιτευχκεί με: 

 Ψθν εγκατάςταςθ νζων Φωτιςτικϊν/Οαμπτιρων/Υροβολζων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τφπου LED, ςτο 

ςφνολο τθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου. 

 Ψθ λειτουργία «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ». 

 Ψθ λειτουργία Χυςτιματοσ περιοδικισ και επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Ω (μεκοδολογία 

καταγραφισ βλαβϊν, ιεράρχθςθ, προγραμματιςμόσ αποκατάςταςθσ, ζλεγχοσ αποκατάςταςθσ, 

reporting, παρακολοφκθςθ). 

 Ψθν αξιοποίθςθ του Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ και Ελζγχου Ενζργειασ, για τθν 

εγκατάςταςθ απαραίτθτων υλικϊν και λογιςμικοφ για τθ λειτουργία εφαρμογϊν Smart Cities   

 Ψθ Οειτουργία - ςυντιρθςθ, προγραμματιςμζνθ και ζκτακτθ, του Χυςτιματοσ Σδοφωτιςμοφ του 

Διμου, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

Αναλυτικότερα, ο τρόποσ υλοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Σδοφωτιςμοφ περιγράφεται 

ςτθ Πελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. Υειραιϊσ και Ριςων. 

Θ ςυνολικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ από τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Σδοφωτιςμοφ του 

Διμου κα είναι τουλάχιςτον 68,56% (επί τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του Χυςτιματοσ 

Σδοφωτιςµοφ), από το οποίο κα εξαςφαλιςτεί και θ αποπλθρωμι του κόςτουσ τθσ Αναβάκμιςθσ 

του Χυςτιματοσ από τα ανταποδοτικά τζλθ.  

Θ προβλεπόμενθ διάρκεια κα είναι (δϊδεκα) 12 ετϊν και θ τελικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ για το 

χρονικό διάςτθμα αυτό κα προκφψει από τθν προςφορά των υποψιφιων Αναδόχων.  

Σ Διμοσ δεν κα δαπανιςει νζουσ οικονομικοφσ πόρουσ, ενϊ παράλλθλα κα ζχει μθδενικζσ δαπάνεσ 

ςυντιρθςθσ. Πε αυτόν τον τρόπο κα μπορζςει να πραγματοποιιςει είτε μείωςθ τελϊν 

(ανταποδοτικά τζλθ ΣΨΑ), είτε πρόςκετεσ ςυναφείσ επενδφςεισ (νζα δίκτυα ι αναβάκμιςι των 

υφιςτάμενων).  
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     Ωσ εκ τοφτου, προτείνουμε τθ λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ και παραλαβι τθσ υπ’ αρικμ. 

158/2021 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. Υειραιϊσ και Ριςων με τίτλο:  

«Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ κοινόχρθςτων 

χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Χαλαμίνασ» και τθν 

ζγκριςθ των όρων Διακιρυξθσ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι 

αναδόχου για ςφμβαςθ παροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ). 

 

       Σ Υρόεδροσ   ςτθ ςυνζχεια   καλεί  τα μζλθ τθσ Σικονομικισ   Επιτροπισ να αποφαςίςουν 

ςχετικά.  

 Θ Σικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ  υπόψθ τα ανωτζρω και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,   

 

Α Υ Σ Φ Α Χ Λ Η Ε Λ    Σ Π Σ Φ Ω Ρ Α 

 

1.-Εγκρίνει τθ με αρικμό 158/2021 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. Υειραιϊσ και 

Ριςων με τίτλο:  «Ενεργειακι αναβάκμιςθ - αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ θλεκτροφωτιςμοφ 

κοινόχρθςτων χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο 

Χαλαμίνασ» και  

 

2.- Εγκρίνει τουσ όρουσ Διακιρυξθσ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι 

αναδόχου για ςφμβαςθ παροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) οι οποίοι ζχουν ωσ εξισ: 
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ΣΦΣΛ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΑΦΣΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ «ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ - ΑΩΨΣΠΑΨΣΥΣΛΘΧΘ TOY ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΘΟΕΞΨΦΣΦΩΨΛΧΠΣΩ ΞΣΛΡΣΧΦΘΧΨΩΡ ΧΩΦΩΡ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

SMART CITIES, ΠΕ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΣ ΔΘΠΣ ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ» 
 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχι 
Διμοσ Χαλαμίνασ 

- Γενικι Ξυβζρνθςθ, Ωποτομζασ ΣΨΑ 

Ξφρια Δραςτθριότθτα Ανακζτουςασ Αρχισ Γενικζσ Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ 

 Υροχπολογιςμόσ Χφμβαςθσ Υαροχισ 
Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ)  

12.628.452,03€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24%)  

Δικαίωμα Φιτρασ Ανακεϊρθςθσ – Υροαιρζςεισ 
(ΧΥΩ)  

Χφμφωνα με το άρκρο 132, παράγ. 1,  
περίπτωςθ α, του ν.4412/2016 

Ψφποσ Διαγωνιςμοφ 

Διεκνισ Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 27, του ν.4412/2016 (Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 

2014/23/ΕΕ), με κριτιριο Ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα, από 
οικονομικι άποψθ, Υροςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Υοιότθτασ - Ψιμισ  

Ψαξινόμθςθ βάςθ CPV 50232100-1 

Είδοσ Χφμβαςθσ  Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) 

Διάρκεια 
12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι του ζργου τθσ 

Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον Ανεξάρτθτο 

Ελεγκτι. Χρθματοδότθςθ (προζλευςθ)  Μδιοι Υόροι προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Ψζλθ του Διμου 

Χρθματοδότθςθ (ΞΑ)  
Θ δαπάνθ για τθ ΧΥΩ βαρφνει τον Ξ.Α.: 20.6279.001 ςχετικι πίςτωςθ 

(πολυετισ ανάλθψθ υποχρζωςθσ ) 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ ςτθν 
Εφθμερίδα των ΕΞ  

7-10-2021 θμζρα ΥΕΠΥΨΘ 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ, ςτθν 
ιςτοςελίδα: https://salamina.gr/ 

 
  

ςε : Διαφγεια / Ξ.Θ.Π.ΔΘ.Χ. / Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

 
7-10-2021 θμζρα ΥΕΠΥΨΘ  

Υροκεςμία διενζργειασ  
από τθ Δθμοςίευςθ  

Σ Διαγωνιςμόσ κα γίνει φςτερα από παρζλευςθ τουλάχιςτον τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ ςτθν υπθρεςία 

επιςιμων εκδόςεων των ΕΞ 

Υροκεςμία για υποβολι διευκρινίςεων επί 
των όρων τθσ Διακιρυξθσ  

Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
Υροςφορϊν του Διαγωνιςμοφ 

Διαδικτυακι πφλθ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
Σ Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.), 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

Ωποβολι Υροςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Χφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.promitheus.gov.gr, ενϊ τα πρωτότυπα ζγγραφα κατατίκενται ςτο 
Υρωτόκολλο του Διμου: Διεφκυνςθ – Ο.ΞΑΦΑΠΑΡΟΘ & ΑΠΣΧΩΧΨΣΩ 1 , 

ΨΞ 18 900 

Θμερομθνία & Ϊρα Οιξθσ   
Ωποβολισ Υροςφορϊν  

11-11-2021 θμζρα ΥΕΠΥΨΘ & ϊρα Ελλάδασ 15.00 

Θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ 
Αποςφράγιςθσ  Υροςφορϊν  

15-11-2021 θμζρα ΔΕΩΨΕΦΑ & ϊρα Ελλάδασ 10.00 π.μ. 

 

 

 

 

 

Υεριεχόμενα 

https://salamina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.1 Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Διμοσ Χαλαμίνασ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ Ο. Ξαραμανλι & Αμμοχϊςτου 1 

Υόλθ Χαλαμίνα 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 18900 

Χϊρα Ελλάδα 

Ξωδικόσ ΡUTS EL307 

Ψθλζφωνο 213 2027 412 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  mayor@salamina.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΧΨΑΩΦΣΧ ΒΕΝΣΓΟΣΩ 

Ψθλ. 6944445541 

email:stavrosveio@gmail.com 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

Σ Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: (α) τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (ΦΕΞ 147/τ.Α/08-08-2016), όπωσ τροποποιικθκε 
από τισ διατάξεισ του Ρ. 4782/2021 (ΦΕΞ 36/τ.Α/09-03-2021) και (β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Χαλαμίνασ και ανικει ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ Ωποτομζασ ΣΨΑ. 

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α.: 

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

Εφαρμοςτζο Δίκαιο είναι το Ελλθνικό. 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ: 

α. Ψα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΣΥΧ Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. και www.salamina.gr 

β. Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ 
(εφεξισ ΕΧΘΔΘΧ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ 

 

1.2 Χτοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ: 

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία: Διεκνισ Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 27, του ν.4412/2016 (Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτιριο Ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα, από οικονομικισ άποψθσ, προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Υοιότθτασ – Ψιμισ. 

Χρθματοδότθςθ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ): 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (εφεξισ ΧΥΩ), κα γίνει από Λδίουσ Υόρουσ, προερχόμενουσ από 
τα Ανταποδοτικά Ψζλθ Θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου Χαλαμίνασ. Θ δαπάνθ για τον Διμο βαρφνει τον κάτωκι   Ξ.Α  και ζχουν 
γίνει οι ςχετικζσ πολυετείσ αναλιψεισ υποχρζωςθσ. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 12472/15-07-2021 (ΑΔΑΠ 21REQ008925770, ΑΔΑ 
ΨΣΡΩ1Ε-7Χ5) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για πολυετι δαπάνθ ςτον Ξ.Α. 20-7325.073  
ποςοφ 5.000,00€ για το ζτοσ 2021 , 15.000,00 € για το ζτοσ 2022, 1.147.549,64 € για το ζτοσ 
2023, 1.190.900,64€ για το ζτοσ 2024, 1.241.718,64 € για το ζτοσ 2025, 1.239.013,02€ για το ζτοσ 2026, 
1.263.793,28 € για το ζτοσ 2027, 1.289.069,14 € για το ζτοσ 2028, 1.314.850,53€ για το ζτοσ 2029, 
1.341.147,53 € για το ζτοσ 2030,1.367.970,49 € για το ζτοσ 2031, 1.395.329,90 € για το ζτοσ 2032, 
1.423.236,50€ για το ζτοσ 2033, 1.451.701,22 € για το ζτοσ 2034 και ζλαβε α/α ……. καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Υλθρωμισ του φορζα. 

1.3 Χυνοπτικι Υεριγραφι Φυςικοφ και Σικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) 

Αντικείμενο τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (εφεξισ ΧΥΩ) είναι θ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του 
Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και Εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτον Διμο 
Χαλαμίνασ. Σ Διμοσ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ανοιχτι διαδικαςία και με κριτιριο τθν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικισ άποψθσ, προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ Υοιότθτασ – Ψιμισ, για τθν ανάδειξθ 
Αναδόχου τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) με τίτλο: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ 
Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και Εφαρμογζσ Smart Cities, με Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, ςτον Διμο Χαλαμίνασ».  
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ΧΥΩ για τθν παροχι των Ωπθρεςιϊν, προκφπτει από τθν εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ 
ςτθ διάρκεια των δϊδεκα (12) ετϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 15.659.280,52€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ: 12.628.452,03€ - ΦΥΑ: 3.030.828,49€). Ψο ςφνολο τθσ προςδιοριηόμενθσ δαπάνθσ για τθν 
αποπλθρωμι τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, καλφπτεται απολφτωσ από τα εφαρμοηόμενα Ανταποδοτικά Ψζλθ του Διμου.  

Θ Χφμβαςθ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο αφορά ςε υπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, δθλαδι ςτθν εγκατάςταςθ / 
αντικατάςταςθ υλικϊν με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ του Χυςτιματοσ για δϊδεκα (12) ζτθ, μετά 
τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, τθ ςυνολικι παραλαβι τουσ και τθ κζςθ ςε λειτουργία του νζου Χυςτιματοσ ςε 
χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ.  

Δίδεται δικαίωμα ριτρασ ανακεϊρθςθσ τθσ ΧΥΩ που κα υπογραφεί, με βάςθ το άρκρο 132, παρ. 1, περίπτωςθ α, του 
ν.4412/2016. 

Από το ποςό εξοικονόμθςθσ τθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ κα καλφπτονται οι αμοιβζσ του Αναδόχου (Χφμβαςθ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ - ΧΕΑ), και οι τιμζσ ζχουν υπολογιςτεί ςτο ζτοσ βάςθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ με τιμι /KWh: 0,16 για το 
αντίςτοιχο ζτοσ (το τελευταίο πλιρεσ ζτοσ, ιτοι 2020) και το ςφνολο τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου, όπωσ προςδιορίηεται αναλυτικά 
ςτο Υαράρτθμα 3 τθσ παροφςθσ. Χε ό,τι αφορά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των υποδομϊν του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 
Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ), αυτζσ περιλαμβάνουν 17.350 Φωτιςτικά/ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ ςυμβατικοφ τφπου.  

Για το Χφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ) του Διμου, αναφζρονται τα εξισ: 

 Σι βαςικζσ υποδομζσ ςυντθροφνται οριακά από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ, βρίςκονται ςτο προςδόκιμο ηωισ τουσ, και δεν 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ των πολιτϊν με βάςθ τα ιςχφοντα πρότυπα και προδιαγραφζσ. 

 Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Χφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων, αποτελεί το ςθμαντικότερο τμιμα τθσ 
ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ του Διμου. Ψο ανωτζρω ποςοςτό κρίνεται υψθλό και για το λόγο αυτό επιλζγεται θ 
ςυνολικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων, παράλλθλα με τθν εξοικονόμθςθ πόρων θ οποία και προορίηεται να τθν καλφψει. 

 Ψα υφιςτάμενα τζλθ ανταποκρίνονται ςτισ δαπάνεσ του Διμου προσ τθ ΔΕΘ ι και ςε άλλουσ παρόχουσ, ςε ότι αφορά το 
Χφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων. 

 H μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των OTA, ςαν ςυνζπεια τθσ ςυνεχιηόμενθσ φφεςθσ και τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ 
τθσ χϊρασ, δθμιουργεί ςτενότθτα διάκεςθσ πόρων και αδυναμία νζων επενδφςεων για ςυμπλιρωςθ–αναβάκμιςθ 
υποδομϊν ςε καίριουσ τομείσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Σ Διμοσ επικυμεί να ςυμμορφωκεί με τον εκνικό ςτόχο μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (εκπομπζσ ρφπων) ζωσ το 
2030 και τθν ανάγκθ για μια ςφγχρονθ, αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι αναβάκμιςθ των υποδομϊν του, ϊςτε να πλθροί 
ςυνδυαςτικά αυτά τα κριτιρια (Αναβάκμιςθ–Εξοικονόμθςθ). 

 Ωπάρχει θ αναγκαιότθτα τθσ αντικατάςταςθσ των Φωτιςτικϊν/ Οαμπτιρων/ Υροβολζων του υφιςτάμενου Χυςτιματοσ 
Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων με νζα υλικά (Φωτιςτικά/ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ) χαμθλισ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ, τα οποία να καλφπτουν - κατ’ ελάχιςτον- τισ απαιτιςεισ του Υαραρτιματοσ 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, ϊςτε 
να επιτευχκεί θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ και θ ςυμμόρφωςθ του ςε αυτζσ. 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων, ζχει ωσ εξισ: 

 Θ ανάγκθ ςυντιρθςθσ του Χυςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με το παλαιό ςφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου, επιβαρφνει τουσ 
ςυνεχϊσ μειοφμενουσ διακζςιμουσ πόρουσ του Διμου και ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ, αφενόσ ςτθν ποιότθτα ηωισ των 
κατοίκων και αφετζρου ςτο περιβάλλον. 

 Θ λειτουργία του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων δεν διζπεται από ορκολογιςμό, αφοφ ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ λειτουργίασ δε βαςίηεται ςτθν πραγματικι ϊρα Ανατολισ - Δφςθσ, αλλά ςε μια 
προςεγγιςτικι παραδοχι και επιβαρφνει χρθματοοικονομικά τθ ςυνολικι λειτουργία. 

 Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ, διαπιςτϊνεται ζλλειψθ επαρκοφσ φωτιςμοφ λόγω μθ άμεςθσ ανίχνευςθσ βλαβϊν και ςε 
οριςμζνεσ θ φπαρξθ μεγαλφτερθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ από τθν απαιτοφμενθ. Τταν ζνα φωτιςτικό ςθμείο, τεκεί εκτόσ 
λειτουργίασ, θ βλάβθ είτε δθλϊνεται από τουσ κατοίκουσ, είτε ανακαλφπτεται, κατά τθ διάρκεια περιοδικϊν ελζγχων από 
τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου. Σ περιοδικόσ ζλεγχοσ γίνεται κατά τθ διάρκεια του εργάςιμου ωραρίου κζτοντασ ςε 
λειτουργία το Δίκτυο Φωτιςμοφ, οπότε το τεχνικό προςωπικό ελζγχει οπτικά κάκε φωτιςτικό ςϊμα. Σι λαμπτιρεσ μζνουν 
για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα εκτόσ λειτουργίασ (υψθλό downtime) και υπάρχουν αυξθμζνα ζξοδα αποκατάςταςθσ 
βλαβϊν. Βάςει μελετϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, εκτιμάται ότι ζνα μζροσ του δικτφου βρίςκεται κακθμερινά εκτόσ 
λειτουργίασ. 

 Υαρατθροφνται περιπτϊςεισ οδικϊν ατυχθμάτων που οφείλονται ςε ζλλειψθ επαρκοφσ φωτιςμοφ (τα φωτιςτικά ςϊματα 
βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ, μζχρι τον επόμενο οπτικό ζλεγχο από το προςωπικό). 
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 Υαρατθρείται αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ, ςαν ςυνζπεια τθσ ζλλειψθσ ελζγχου των καταναλϊςεων και τθσ 
αδυναμίασ του Διμου να καλφψει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ελζγχου. 

 Υεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, όπωσ αυξθμζνθ κατανάλωςθ, ζκλυςθ μεγάλων ποςοτιτων CO2, άςκοπθ διάχυςθ φωτόσ με 
αποτζλεςμα αυξθμζνα επίπεδα φωτορφπανςθσ. 

 Πικρι διάρκεια ηωισ των υφιςτάμενων ςυμβατικϊν λαμπτιρων ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλο ποςοςτό αυτϊν να τίκεται 
εκτόσ λειτουργίασ, ακόμα και τουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ (και λόγω αυξομειϊςεων τάςθσ-μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ 
τουσ) και με τθν πάροδο του χρόνου (μείωςθ κατά 60% ςτισ 5.000 ϊρεσ) και επί πλζον μείωςθ λόγω ακατάλλθλων ι 
φκαρμζνων οπτικϊν μζςων (ανακλαςτιρεσ και καλφμματα). 

Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ) του Διμου Χαλαμίνασ, ςε ςυνδυαςμό 
με τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και του ςυνολικοφ κόςτουσ λειτουργίασ κα επιτευχκεί με: 

1. Ψθν εγκατάςταςθ νζων Οαμπτιρων / Φωτιςτικϊν/ Υροβολζων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τφπου LED, ςτο ςφνολο τθσ 
γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου. 

2. Ψθ λειτουργία «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ»: α. ςε επίπεδο κόμβου (Pillar), για κατά 
μζγιςτο 16.350 Φωτιςτικά Χϊματα/ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ ςτο Χφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και β. 
ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ Χϊματοσ, για κατ’ ελάχιςτο 1.000 φωτιςτικά ςϊματα που κα εγκαταςτακοφν πιλοτικά ςε δρόμουσ 
του Διμου και κα ςυνοδεφονται από κατ’ ελάχιςτο 1.000 αςφρματουσ ελεγκτζσ, είτε ενςωματωμζνουσ εντόσ των 
φωτιςτικϊν, είτε εξωτερικά. Σι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να προςφζρουν περιςςότερα από 1.000 φωτιςτικά ςϊματα και 
αςφρματουσ ελεγκτζσ (ωσ και το ςφνολο των φωτιςτικϊν) και ςτθν περίπτωςθ αυτι θ προςφορά κα αξιολογθκεί και κα 
βακμολογθκεί ανάλογα. 

3. Χφςτθμα περιοδικισ και επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Ω (μεκοδολογία καταγραφισ βλαβϊν, ιεράρχθςθ, 
προγραμματιςμόσ αποκατάςταςθσ, ζλεγχοσ αποκατάςταςθσ, reporting, παρακολοφκθςθ). 

4. Αξιοποίθςθ του Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ και Ελζγχου Ενζργειασ, για τθν εγκατάςταςθ απαραίτθτων 
υλικϊν και λογιςμικοφ για τθ λειτουργία εφαρμογϊν Smart Cities 

Χφμφωνα με τον Ξανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ (Common 
Procurement Vocabulary - CPV) θ ςφμβαςθ ταξινομείται με τον εξισ CPV: 

1 
Ωπθρεςίεσ Διαχείριςθσ 
 Χυςτιματοσ Φωτιςμοφ  

Δθμοςίου Χϊρου 
CPV: 50232100-1 Χτθν υπθρεςία με αντικείμενο : 

«Χυντιρθςθ Εγκαταςτάςεων 
Δθμόςιου Φωτιςμοφ» 

Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του Δικτφου περιγράφονται αναλυτικά ςτο Υαράρτθμα 3: «Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ» τθσ παροφςασ. 
Θ ςυνολικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ από τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Σδοφωτιςμοφ του Διμου ςε όλθ τθσ διάρκεια τθσ 
Χυμβατικισ Υεριόδου, κα είναι τουλάχιςτον 68,56%, (χωρίσ τθν χριςθ adaptive lighting), επί ποινι αποκλειςμοφ για τουσ 
υποψθφίουσ αναδόχουσ. 

Σι βαςικοί οριςμοί του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ζχουν ωσ εξισ:  

1. Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 
Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ» ςτον Διμο Χαλαμίνασ. 

2. Ανάδοχοσ (Υαρζχων Ωπθρεςίεσ): Σ Διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ παροφςα Χφμβαςθ Υαροχισ 
Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ), κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

3. Ανακζτουςα Αρχι - Εγκαταςτάςεισ: Σ Διμοσ Χαλαμίνασ ςτον οποίο ανικουν κατά κυριότθτα οι εγκαταςτάςεισ και οι 
υποδομζσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινόχρθςτων Χϊρων που ζχει εγκαταςτιςει ο ίδιοσ (πλατείεσ, δρόμοι, γιπεδα κ.λπ.). Χτο 
υπόλοιπο δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ (ΔΕΔΔΘΕ), ζχει δυνατότθτα παρζμβαςθσ μόνο ςε επίπεδο φωτιςτικϊν και ςφμφωνα 
με τισ Σδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από αυτόν και ιςχφουν ςιμερα. 

4. Αντικείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν: Θ παροχι υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων 
Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ), που περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ υλικϊν από τον Ανάδοχο για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τθ Χφμβαςθ Υαροχισ 
Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου και κα αφορά Χφμβαςθ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ (ΧΕΑ). 

5. Διαγωνιηόμενοσ: κάκε Φυςικό ι Ρομικό Υρόςωπο ι Ζνωςθ, που κα υποβάλει προςφορά ςτον Διαγωνιςμό για τθν 
ανάλθψθ τθσ παροφςασ. 

6. Διαγωνιςμόσ: Σ Θλεκτρονικόσ Διεκνισ Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ, τθ διενζργεια του οποίου προκιρυξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Σικονομικι άποψθ Υροςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ Υοιότθτασ - Ψιμισ, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου με Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - 
Αυτοματοποίθςθ Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ ςτον Διμο Χαλαμίνασ». 
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7. Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ι Επιτροπι: το ςυλλογικό όργανο το οποίο κα διενεργιςει τισ διαδικαςτικζσ πράξεισ του 
Διαγωνιςμοφ, κα αξιολογιςει τισ προςφορζσ των Διαγωνιηομζνων και κα ειςθγθκεί για το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

8. Υερίοδοσ Σλοκλιρωςθσ Εργαςιϊν Αναβάκμιςθσ Χυςτιματοσ: Ψο χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ 
Πεςεγγφθςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 

9. Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ): Θ ΧΥΩ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο αφορά υπθρεςίεσ Ενεργειακισ 
Αναβάκμιςθσ, δθλαδι ςτθν εγκατάςταςθ / αντικατάςταςθ υλικϊν με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ / 
ςυντιρθςθσ του Χυςτιματοσ για δϊδεκα (12) ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι του ζργου τθσ Ενεργειακισ 
Αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον Ανεξάρτθτο 
Χφμβουλο. Θ ΧΥΩ που κα ςυναφκεί κα είναι τφπου Χφμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 
16 του ν.3855/2010, αναφζρεται ςε παροχι Ωπθρεςιϊν Φωτιςμοφ και ορίηεται ςτο ν.4342/2015 Άρκρο 3/ Σριςμοί (άρκρο 
τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) και αφορά: «τθ ςυμβατικι ςυμφωνία μεταξφ του Δικαιοφχου και του Υαρόχου μζτρου 
βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ οποία επαλθκεφεται και παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ, 
ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ πραγματοποιοφνται πλθρωμζσ για παροχι ενεργειακϊν υπθρεςιϊν για το μζτρο αυτό, οι οποίεσ 
ςυνδζονται με το ςυμφωνθκζν επίπεδο βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ». 

10. Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν (ΕΕΩ): Επιχειριςεισ που κατά τθν ζννοια του 4342/2015 αςκοφν, μεταξφ των 
άλλων, τθ δραςτθριότθτα παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ανωτζρω αναφερόμενου νόμου. 

11. Δικαίωμα Φιτρασ Ανακεϊρθςθσ ι Υροαίρεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 132, παράγ. 1, περίπτωςθ α, του ν.4412/2016: 
Σι όροι ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ αφοροφν τθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι 
μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ από τον Ανάδοχο, είτε α. κατά τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ του τεχνικοφ αντικειμζνου 
τθσ ΧΥΩ, είτε β. κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ΧΥΩ. Ψο προκφπτον πρόςκετο οικονομικό όφελοσ κα 
προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κα κατανζμεται 
μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ κατανομι αυτοφ του πρόςκετου οικονομικοφ οφζλουσ ανάμεςα ςτον Διμο 
και τον Ανάδοχο, κα υπολογίηεται ςε αναλογία με τθ ςυνολικι Σικονομικι Υροςφορά του Αναδόχου (κατανομι 
εξοικονόμθςθσ μεταξφ Αναδόχου και Διμου). Επιπροςκζτωσ θ ριτρα ανακεϊρθςθσ εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ 
όπου κατά τθν διαδικαςία επιβεβαίωςθσ του τεχνικοφ αντικειμζνου τθσ ΧΥΩ κατά τθ διάρκεια τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ, 
προκφψουν διαφοροποιιςεισ ςτο ςυνολικό τεχνικό αντικείμενο. 

12. Διακιρυξθ: Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και τα Υαραρτιματα τθσ, κακϊσ και τυχόν νεότερα Ψεφχθ, Υαραρτιματα, 
ςχετικζσ τροποποιθτικζσ ι διευκρινιςτικζσ αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλα ςτοιχεία που κοινοποιικθκαν ςτουσ 
Διαγωνιηομζνουσ, τα οποία αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο και περιλαμβάνουν τουσ όρουσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

13. Υροςφορά: Θ προςφορά που κα κατακζςει κάκε Διαγωνιηόμενοσ και θ οποία περιλαμβάνει τθν ολοκλθρωμζνθ Ψεχνικι - 
Σικονομικι Υροςφορά, για ανάλθψθ τθσ ΧΥΩ, ςτο διάςτθμα ιςχφοσ τθσ παροφςασ. 

14. Υροχπολογιςμόσ: Σ Υροχπολογιςμόσ Υροςφοράσ, που προκφπτει από τθν εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ 
ςτθ διάρκεια των 12 ετϊν τθσ ΧΥΩ, με βάςθ προεκτίμθςθ του Διμου. Από το ποςό εξοικονόμθςθσ τθσ Ενεργειακισ 
Ξατανάλωςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν παροφςα, κα καλφπτονται οι αμοιβζσ του Αναδόχου. 

15. Χυμβατικά Ψεφχθ: είναι ςυνολικά, θ Διακιρυξθ του ςχετικοφ Διαγωνιςμοφ, τα Υαραρτιματα αυτισ και το ςφνολο των 
εγγράφων που τθ ςυνοδεφουν, επί τθ βάςει των οποίων διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ. 

16. Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ Ωποςτιριξθσ: Σ Χφμβουλοσ που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ ανάδειξθσ του από 
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία που κα διεξαχκεί, για τθν υποβοικθςθ τθσ Ωπθρεςίασ που αφορά τθ ςυμβατικι ςυμφωνία 
μεταξφ του Δικαιοφχου και του Υαρόχου μζτρου βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ οποία επαλθκεφεται και 
παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ πραγματοποιοφνται πλθρωμζσ για παροχι 
ενεργειακϊν υπθρεςιϊν για το μζτρο αυτό, οι οποίεσ ςυνδζονται με το ςυμφωνθκζν επίπεδο βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ. Υαρακολουκεί και πιςτοποιεί με βάςθ τθ ΧΥΩ τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με τα Χυμβατικά Ψεφχθ και 
τα λοιπά ζγγραφα αυτισ.  

 

Σι Ωπθρεςίεσ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, περιλαμβάνουν: 

Αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ), με τθν υποβολι Πελζτθσ 
Εφαρμογισ, όπου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Πεςεγγφθςθσ τθσ ΧΥΩ, να 
προβεί ςτθν υλοποίθςθ των κάτωκι επιμζρουσ Υαραδοτζων τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ: 

 Υαραδοτζο 1: Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Χωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, 
ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile κ.λπ.) -  Ωποβολι Υρογράμματοσ Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου 
IPMVP. 

 Υαραδοτζο 2: Ξατθγοριοποίθςθ των Σδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά 
μόνο και όχι λαμπτιρεσ). 
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 Υαραδοτζο 3: Υραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Πελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ) για κάκε κατθγορία Σδοφ και τθ 
γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ Σδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά μόνο και όχι 
λαμπτιρεσ).  

 Υαραδοτζο 4: Υρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Οαμπτιρων/ Φωτιςτικϊν/ Υροβολζων LED, ςφμφωνα με τθν αντιςτοίχιςθ ςτο  
Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ.  

 Υαραδοτζο 5: Υρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Πετρθτϊν (Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ), με ςκοπό τθν εκτζλεςθ των 
κατάλλθλων μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ του νζου Δικτφου (κα 
κεωρθκοφν ωσ πραγματικι κατανάλωςθ του νζου Δικτφου). Πζςω τθσ λειτουργίασ του «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου - 
Ψθλεδιαχείριςθσ & Ελζγχου Ενζργειασ» και των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα ςτοιχεία μζτρθςθσ τθσ 
κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του νζου Δικτφου και κα επαλθκεφονται με βάςθ το Εγχειρίδιο Οειτουργίασ & 
Ελζγχου ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο μζτρθςθσ και επαλικευςθσ (IPMVP). 

 Υαραδοτζο 6: Υαραμετροποίθςθ νζου Χυςτιματοσ, ςτθριηόμενου ςτον εξοπλιςμό και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν 
(Οαμπτιρεσ/ Φωτιςτικά/ Υροβολείσ, hardware, software κ.λπ.). 

 Υαραδοτζο 7: Σριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων 
Χϊρων. 

Χτθ Πελζτθ Εφαρμογισ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ διενζργειασ δειγματολθπτικϊν μετριςεων (κατϋ ελάχιςτον 30) για τον 
ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά Ξατθγορία Φωτιςτικϊν, μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ 
τθσ ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ.  

Σι μετριςεισ κα πραγματοποιοφνται κάκε δφο (2) ζτθ από τον Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, κα 
ελζγχονται από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Πε βάςθ τα αποτελζςματα των 
μετριςεων μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο για ζγκριςθ προτάςεισ αφξθςθσ 
τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ με ςκοπό τθν επίτευξθ ολοζνα και ςυμφερότερου αποτελζςματοσ, με τουσ ίδιουσ 
Σικονομικοφσ Τρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 132, παρ. 1, 
περ. α, του ν.4412/2016.   

Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων κα υλοποιθκεί, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο 
Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, μζςω τθσ: 

 Εγκατάςταςθσ κατάλλθλων Οαμπτιρων, Φωτιςτικϊν, Υροβολζων LED/ Ωλικϊν υψθλισ τεχνολογίασ & Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ, για τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων ςωμάτων, όπου αυτό απαιτθκεί, όπωσ και όποιου λοιποφ εξοπλιςμοφ 
απαιτθκεί ι αποτελεί επζκταςθ ι τροποποίθςθ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν. 

 Εγκατάςταςθσ υλικϊν (hardware) και λογιςμικοφ (software) του «Χυςτιματοσ Tθλεελζγχου-Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου 
Ενζργειασ» & λειτουργία εφαρμογϊν Smart Cities (υπθρεςίεσ μζςω πλατφόρμασ διαχείριςθσ). 

 Υαραμετροποίθςθσ - λειτουργίασ του «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου - Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ», τουλάχιςτον ςε 
επίπεδο Ξόμβου (pillar) για κατά μζγιςτο 16.350 Φωτιςτικά Χϊματα/ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ και ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ 
για κατ’ ελάχιςτο 1.000 φωτιςτικά που κα τοποκετθκοφν ςε δρόμουσ του Διμου κακϊσ και των εφαρμογϊν Smart Cities 
που κα προςφερκοφν. 

 Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ του Χυςτιματοσ Υεριοδικισ και Επεμβατικισ Χυντιρθςθσ (προγραμματιςμζνθσ και ζκτακτθσ), 
του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ) του Διμου, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

Σ εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί για τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (φωτιςτικά, 
λαμπτιρεσ, προβολείσ, hardware, software, κ.λπ.) ανικει ςτον Ανάδοχο και κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο (Υαρζχων 
Ωπθρεςίεσ) με δικά του ζξοδα. Ξατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ΧΥΩ ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται (φωτιςτικά, λαμπτιρεσ, 
προβολείσ, hardware, software κ.λπ.) για τθν παροχι των Ωπθρεςιϊν, κα μεταβιβαςτεί ζναντι ανταλλάγματοσ ενόσ (1) ευρϊ 
ςτον Διμο, αδαπάνωσ για αυτόν, ςε πλιρθ λειτουργία ςυμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. Χθμειϊνεται ότι: 
θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτο τζλοσ των προςφερόμενων ωρϊν λειτουργίασ των πθγϊν LED των φωτιςτικϊν τφπου 
βραχίονα που ζχει προςφζρει ο Ανάδοχοσ, δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 70% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ τουσ (L70 
reported 80.000 ϊρεσ κατά LM-80). Σι όροι και οι προχποκζςεισ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ περιγράφονται 
αναλυτικά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ  

Σι υπθρεςίεσ του Αναδόχου, κα παραςχεκοφν ωσ εξισ: α. Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ κα ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα 
12 μθνϊν - κατά μζγιςτο - ςφμφωνα με το δεςμευτικό Χρονοδιάγραμμα Ωλοποίθςθσ το οποίο υποβάλλεται ςτθν Ψεχνικι 
Υροςφορά των Ωποψθφίων και το οποίο δφναται να επικαιροποιείται κατά τθν υλοποίθςθ και να υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι και τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο και β. Σ Ανάδοχοσ, κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του νζου 
Χυςτιματοσ για 12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι του ζργου τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο. 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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1. Ψο ν. 4782/2021 (Αϋ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν 
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

2. Ψο ν. 4412/2016: «Χυμβάςεισ Δθμοςίων  Ζργων, Υρομθκειϊν, Ωπθρεςιϊν» (Αϋ147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

3. Ψο ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Ξράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 
οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

4. Ψο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για 
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

5. Ψο ν.4605/19 (Α’ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου 
και του Χυμβουλίου τθσ 8

θσ
 Λουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν 

πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι 
τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) – Πζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Ωπουργείου Σικονομίασ και ανάπτυξθσ, και άλλεσ 
διατάξεισ»  

6. Ψο άρκρο 209 παρ. 4-11, ν.3463/2006 (Φ.Ε.Ξ. 114/08.06.2006/Αϋ): όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 

7. Ψο ν.3852/2010: «Αρχιτεκτονικι Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα 

8. Tο ν.4129/2013 (ΦΕΞ 52/28.02.2013, τ. Αϋ): «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο», ωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει 

9. Ψο ν. 3855/2010 (ΦΕΞ 95/Α’/23.06.2010) και ειδικότερα το άρκρο 16 για τισ Χυμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) και 
τθν υλοποίθςθ αυτϊν: «Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ 
και άλλεσ διατάξεισ» 

10. Tθν παρ. Η, του ν.4152/2013 (Α' 107): «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

11. Ψο ν.3861/2010 (ΦΕΞ A1112): Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθκικαν οργάνων ςτο διαδίκτυο Υρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ (Αϋ112) όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα 

12. Ψο άρκρου 4 του Υ.Δ. 118/07 (Αϋ150) 

13. Ψο ν. 4013/2011 (ΦΕΞ 204/15.09.2011, τ. Αϋ): «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων - Αντικατάςταςθ του 6

ου
 κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

14. Ψο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 
Σδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 
θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

15. Ψο ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο (Γ.Ε.ΠΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Ρομοκεςίασ» 

16. Ψο ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

17. Ψο ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλεσ διατάξεισ»  

18. Ψο  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Ρομοκεςία τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 
και τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ» 

19. Ψο ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα» 

20. Ψο ν. 3851/2010: «Υερί Επιτάχυνςθσ ανάπτυξθσ ΑΥΕ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ *Δεςμευτικοί εκνικοί 
ςτόχοι για διείςδυςθ ΑΥΕ ςτθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ ζωσ 2020» (ΦΕΞ 85 Α’/04.6.2010)] 

21. Ψο ν. 4122/2013: Υερί Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Σδθγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 42/19-2-2013) 

22. Ψθν Ω.Α. Δ6/7094/30.03.2011: «Υλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για 
τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ. Ξατάλογοσ ενδεικτικϊν 
επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ» (ΦΕΞ 918 
Β’/2011) 
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23. Ψο ν. 4555/2018 (ΦΕΞ 133 Α’): Πεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ 
δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΣΨΑ (Υρόγραμμα 
Ξλειςκζνθσ) 

24. Ψθν Ω.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011: «Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν, Οειτουργία, Πθτρϊο, Ξϊδικασ δεοντολογίασ και 
ςυναφείσ διατάξεισ» (ΦΕΞ 1228 Β’/2011), όπωσ ιςχφει ςιμερα και τθν ΩΑ ΔΕΥΕΑ/Γ/οικ. 176381/21.06.2018: «Επιχειριςεισ 
Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν, Ενεργειακζσ Ωπθρεςίεσ, Πθτρϊο και Ξϊδικασ Δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν 
Ωπθρεςιϊν» (ΦΕΞ 2672 Β’ 06.06.2018) 

25. Ψο ν.2859/2000 (Α’ 248): «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ» 

26. Ψο ν.2690/1999 (Α' 45) : «Ξφρωςθ Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ & άλλεσ διατάξεισ» (άρκρα 1,2,7,11 & 13 ζωσ 15) 

27. Ψο ΥΔ 28/2015 (Α' 34): «Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» 

28. Ψο ΥΔ 80/2016 (Αϋ145) : «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

29. Ψο ΥΔ 39/2017 (Αϋ64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Υ.Υ.» 

30. Ψο ν.429/1976: «Υερί υπολογιςμοφ & τρόπου είςπραξθσ δθμοτικϊν & κοινοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ & 
ρυκμίςεωσ ςυναφϊν κεμάτων» (ΦΕΞ 235 Αϋ/1976) 

31. Ψα άρκρα 21 & 22 Β.Δ. 24-9/20.10.1958 «Υερί των προςόδων των Διμων & Ξοινοτιτων, όπωσ επιβλικθκαν υπζρ Διμων & 
Ξοινοτιτων για Ψζλθ Ξακαριότθτασ & για Ψζλθ Φωτιςμοφ, για τισ παρεχόμενεσ από τουσ ΣΨΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 
κοινοχριςτων χϊρων, περιςυλλογισ & αποκομιδισ των απορριμμάτων, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν 
θλεκτροφωτιςμοφ των κοινοχριςτων χϊρων» (ΦΕΞ 2 Α’/03.01.1989) 

32. Ψο ν.4270/2014 (Α' 143): «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – 
Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

33. Ψθν Απόφαςθ του Ωπουργοφ Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με αρ. 
ΔΛΧΞΥΣ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΞ 2540/Β/07-11-2011): «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό 
μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθν διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν 
αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» 

34. Ψο άρκρο 37, του ν.4320/2015 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα 

35. Ψο άρκρο 25, παρ. 12 του ν.1828/1989 

36. Ψο ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Ψφπο και 
άλλεσ διατάξεισ» 

37. Ψο ν.3310/2005 (Α' 30): «Πζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Χ.Φ., 
του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66): «Σνομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν 
αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν.4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α. των 
μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β. των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει ςιμερα 

38. Ψο Ξανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΞ και του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ (Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων) (Ξείμενο 
που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΣΧ) OJ L 119 

39. Ψο ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 
Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» 

40. Ψθ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου 
Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

41. Ψθν με αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Χυμβάςεων 
Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)» 
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42. Ψθσ αρικμ. Ξ.Ω.Α. οικ. 60967 Ε 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Ψιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
Χυμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

43. Ψθσ αρικμ. 63446/2021 Ξ.Ω.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Ξακοριςμόσ Εκνικοφ Πορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο 
πλαίςιο των Δθμοςίων Χυμβάςεων» 

44. Ψθ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)» 

45. τθσ αρικμ. Ξ.Ω.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Υράςινεσ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ» (ΑΔΑ: 
ΨΦΨΣ46ΠΨΟΦ-Χ92) 

46. Ψο πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Ξ.Θ.Π.ΔΘ.Χ. το οποίο ζλαβε ΑΔΑΠ (21REQ008924565. 

47. Ψθν Απόφαςθ Δθμάρχου με τθν οποία εγκρίκθκε θ διάκεςθ των πιςτϊςεων, πολυετϊν - ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του 
Διμου θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Διαφγεια), με ΑΔΑ ΨΣΡΩ1Ε-7Χ5 

48. Ψθ με αρικ Α.Α.Ω.: Α-455/15-07-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑΠ (21REQ008925770). 

49. Ψθν υπ’αρικμ.158/2021 Πελζτθ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 
Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Διμο Χαλαμίνασ», τθσ Διεφκυνςθσ 
Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. 

50. Ψθν παροφςα Απόφαςθ τθσ ΣΕ με κζμα: «Ζγκριςθ Τρων Διακιρυξθσ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για 
τθν επιλογι αναδόχου για Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) με τίτλο: Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του 
Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ»., θ οποία 
αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Διαφγεια). 

51. Ψων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά 
ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ τθσ παροφςασ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, 
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ 
(ΧΥΩ), ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

52. Ψθν υπ’ αρ. 120/2021 (ΑΔΑ:ΩΚΗ3Ω1Ε-79Σ) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου του Διμου Χαλαμίνασ περί: «Ζγκριςθ 
τθσ ςκοπιμότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ για τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ 
Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Διμο Χαλαμίνασ, 
επιλογι του βζλτιςτου τρόπου χρθματοδότθςθσ τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ και ζγκριςθ τθσ προετοιμαςίασ για τθ διενζργεια 
των ςχετικϊν διαγωνιςμϊν και εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν». 

1.5 Υροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 11
θ
 του μθνόσ ΡΣΕΠΒΦΛΣΩ  2021 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ) Υρομικειεσ και 
Ωπθρεςίεσ του  ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ (Διαδικτυακι Υφλθ www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ αναρτικθκε επίςθσ: 

 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 
όπου ζλαβε Χυςτθμικό Αρικμό:  

 ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 

Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
ν.4412/2016. Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

Υερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παρ.4 του άρκρου 2 του ν.3861/2010, 
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο και ςυγκεκριμζνα ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ).  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Σι Σικονομικοί Φορείσ δεςμεφονται ότι:  

α. Ψθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ Υεριβαλλοντικοφ, Ξοινωνικοφ και Εργατικοφ 
Δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016,  

Θ τιρθςθ των ανωτζρω ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων Χυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ, αλλά και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ, εφόςον επιλεγοφν και  

γ. Οαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

2.1 Γενικζσ Υλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Θ με αρ. ……/2021 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ με ΑΔΑΠ (…..…….), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ ΕΕ. 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+  

 Θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΠ ....) με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

- Υαράρτθμα 1 : Eιδικι Χυγγραφι Ωποχρεϊςεων, 

- Υαράρτθμα 2 : Ζντυπο Σικονομικισ Υροςφοράσ, 

- Υαράρτθμα 3 : Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, 

- Υαράρτθμα 4 : Υίνακασ Αντιςτοίχιςθσ Οόγων Αποκλειςμοφ – Αποδεικτικϊν Πζςων, 

- Υαράρτθμα 5 : Χχζδιο Χφμβαςθσ, 

- Υαράρτθμα 6 : Χχζδιο Χφμβαςθσ Πεςεγγφθςθσ, 

- Υαράρτθμα 7 : Χχζδιο Χφμβαςθσ Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων, 

- Υαράρτθμα 8: Ευρωπαικό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), 

- Υαράρτθμα 9: Ωποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, 

- Υαράρτθμα 10: Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που προςκομίηονται ωσ Δικαιολογθτικά Ξατακφρωςθσ, 

- Υαράρτθμα 11: Φιτρα Ακεραιότθτασ. 

 Θ υπϋ αρικμ. 158/2021 Πελζτθ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ-Αυτοματοποίθςθ Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 
Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Διμο Χαλαμίνασ», τθσ Διεφκυνςθσ 
Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. 

 Σι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ 

Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ 
πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Υαροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ....... θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
Σικονομικοί Φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α. όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον Σικονομικό Φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν 
παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β. όταν τα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ 
ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν 
ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ψροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο 
δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό») και ςτο ΞΘΠΔΘΧ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου 
αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Ψα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και Ψεχνικά Φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με 
αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι 
δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ 
γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Ξατά ςυνζπεια οποιοδιποτε εκ των εγγράφων του τεχνικοφ 
φακζλου (πιςτοποιθτικά, εκκζςεισ δοκιμϊν, τεχνικά φυλλάδια, δθλϊςεισ κοκ) μπορεί να κατατεκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ 
να ςυνοδεφεται από μετάφραςθ. 

Ξατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων των προςφορϊν και των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω 
ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ φορζων πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ 
μζςω διαδικτφου και εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να 
είναι ευχερισ για τθν ανακζτουςα αρχι. 

Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα.  

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 (Χυμμετοχισ, Ξαλισ Εκτζλεςθσ, Ξαλισ Οειτουργίασ & Χυντιρθςθσ), 
εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.4364/2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Σικονομικό Φορζα.  

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Σικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω 
παραγράφου. 

Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του Σικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά 
τουσ. 

2.1.6 Υροςταςία Υροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Υροςφζρων ι ωσ Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
Υροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που  
περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και 
τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα. 
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2.2 Δικαίωμα Χυμμετοχισ - Ξριτιρια Υοιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ Ενϊςεων Σικονομικϊν Φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β. κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα 
Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, 
κακϊσ και  

δ. ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Χτο βακμό που καλφπτονται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Υροςαρτιματοσ I τθσ ΧΔΧ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
Σικονομικοφσ Φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Σικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Σι Ενϊςεισ Σικονομικϊν Φορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
Σικονομικοφσ Φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 252.569,04 € ιτοι 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΥΑ μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Χτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Σικονομικϊν Φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των Σικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, 
να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται 
ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ματά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του Ρ.4782/2021. 

2.2.2.3. H εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 
β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παρ. 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του 
άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό Ανάδοχο, αν, κατά τον 
ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παρ. 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΧ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 
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2.2.3 Οόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Υοινικοφ Ξϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 
1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και, όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του Σικονομικοφ 
Φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) 
του Υοινικοφ Ξϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του 
ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 
386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Υοινικοφ Ξϊδικα και των άρκρων 
155 επ. του Εκνικοφ Ψελωνειακοφ Ξϊδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 
(διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΥΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ ςτα 
άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 15θσ Παρτίου 2017 για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου και για 
τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του 
Υοινικοφ Ξϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 20θσ Παΐου 2015, ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και 
του Χυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΞ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α' 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 2011/36/ ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ 
του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Υοινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Ξ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, κακϊσ και τα 
πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ 
εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο Σικονομικόσ Φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Σι υποχρεϊςεισ των περ. α' και β' τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 
δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο Σικονομικόσ Φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο Σικονομικόσ Φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, Σικονομικόσ Φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν 
ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ 
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ρ.4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί 
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των Σικονομικϊν Φορζων κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του Ρ.4412/2016, δεν μπορεί να 
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

θ) εάν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 
παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν ςτον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

κ) εάν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 
οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.  
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, Σικονομικόσ Φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ). Σι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ 
μζλθ Ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά 
πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία.  

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του 
Σργανιςμοφ Σικονομικισ Χυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Σ.Σ.Χ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων 
ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ 
κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private 
equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το 
εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Ξεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ 
αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Σ.Σ.Χ.Α. 

2.2.3.6. Σ Σικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ Χφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, 
ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Σικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, 
εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για 

να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο 

Σικονομικόσ Φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω 
ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε 
επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Ψα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να 
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.  

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο 
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Σικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ξριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Ξαταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Σι Σικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί 
φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ 
ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Επιπλζον, λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου του ζργου, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Πθτρϊο του Ωπουργείου 
Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με βάςθ τθν Ω.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν, Οειτουργία, 
Πθτρϊο, Ξϊδικασ δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ» (ΦΕΞ 1228 Β’/2011), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Ω.Α. 
ΔΕΥΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018: «Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν, Οειτουργία, Πθτρϊο και Ξϊδικασ δεοντολογίασ 
Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν» (ΦΕΞ 2672/Β’/06.06.2018). Εάν ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει τθν ζδρα του ςτο 
εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο αντίςτοιχο μθτρϊο EscoRegistry. 

2.2.5 Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ, οι Σικονομικοί 
Φορείσ απαιτείται: 
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Λ. Ρα αποδεικνφουν γενικό κφκλο εργαςιϊν (αυτοτελι ζργα, κοινοπραξίεσ) για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ Σικονομικζσ Χριςεισ (ι 
για το διάςτθμα που αυτοί δραςτθριοποιοφνται, ςε περίπτωςθ που είναι μικρότερο τθσ τριετίασ), τουλάχιςτον ίςο ι 
μεγαλφτερο προσ τθν αξία του Υροχπολογιςμοφ τθσ ΧΥΩ (άνευ ΦΥΑ) ιτοι 12.628.452,03 ευρϊ.  

ΛΛ. να διακζτουν βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του Υροςφζροντα, φψουσ 10% του 
προχπολογιςμοφ του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ ΦΥΑ ιτοι 1.262.845,20 ευρϊ. Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιριϊν, το εν λόγω κριτιριο 
μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ. 

2.2.6 Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Σι Σικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι κατά τθν τελευταία πενταετία, ιτοι από το 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 και μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό, ζχουν εκτελζςει: 

i. Ψμιμα πολυετοφσ Χφμβαςθσ ι Χυμβάςεων Ωπθρεςιϊν Ψφπου ΧΕΑ ι τεχνικισ ςυντιρθςθσ – διαχείριςθσ ςε δθμόςιο ι 
ιδιωτικό φορζα. Θ αξία των εκτελεςμζνων υπθρεςιϊν κα πρζπει να είναι ακροιςτικά >20% του προχπολογιςμοφ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΥΑ.  

ii. Σι Σικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΧΥΩ. Ψο προςωπικό 
τθσ απαιτοφμενθσ Σμάδασ Ζργου ορίηεται ωσ εξισ: 

1. Ϊπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ (1) Ωπεφκυνου Ζργου με 10 ζτθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςυμβάςεων, ωσ Ωπεφκυνοσ Ζργων. 
Απαιτείται θ προςκόμιςθ του πλιρουσ Βιογραφικοφ Χθμειϊματοσ και όςον αφορά τθν εμπειρία κεωρείται απαραίτθτθ 
θ επιπλζον προςκόμιςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων από Δθμόςιο Φορζα ι Χυμβάςεων Απαςχόλθςθσ ι Ωπεφκυνθ Διλωςθ 
του άρκρου 8 Ρ.1599/1986 υπογεγραμμζνθ (είτε με γνιςιο υπογραφισ, είτε με ψθφιακι υπογραφι) από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του εργοδότθ, για απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε Λδιωτικό Φορζα. Για τθν εμπειρία μετροφνται τα ζτθ 
απαςχόλθςθσ και όχι τα ζτθ από κτιςεωσ πτυχίου. 

2. Ϊπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ (1) πτυχιοφχου κετικϊν επιςτθμϊν με αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 3ετι εμπειρία ςε μελζτεσ 
φωτιςμοφ αντίςτοιχων ζργων Σδοφωτιςμοφ/ εξωτερικϊν χϊρων. Απαιτείται θ προςκόμιςθ του πλιρουσ Βιογραφικοφ 
Χθμειϊματοσ και όςον αφορά τθν εμπειρία απαιτείται θ προςκόμιςθ αναλυτικισ κατάςταςθσ ζργων Oδοφωτιςμοφ 
ι/και Φωτιςμοφ Εξωτερικϊν Χϊρων που ζχει απαςχολθκεί, κακϊσ και βεβαίωςθ εργοδότθ ι τελικοφ πελάτθ. 

3. Ϊπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ (1) Θλεκτρολόγου Πθχανικοφ ι Πθχανολόγου Πθχανικοφ (ΑΕΛ)  με τριετι εμπειρία ςε 
υλοποίθςθ ζργων οδικοφ φωτιςμοφ. 

4. Ϊπαρξθ τουλάχιςτον δυο (2) αδειοφχων Θλεκτρολόγων Εγκαταςτατϊν. 

iii. Σι Σικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ, 
υποβάλλοντασ Υίνακα με τθν περιγραφι του Ψεχνικοφ Εξοπλιςμοφ τουσ.  

iv. Σι Σικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να προβλζψουν μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
υποβάλλοντασ Ωπεφκυνθ Διλωςθ με τθν περιγραφι των μζτρων αυτϊν.  

Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ Σικονομικϊν Φορζων, το εν λόγω κριτιριο αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από ζνα ι περιςςότερα 
μζλθ τθσ.  

2.2.7 Υρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Σι Σικονομικοί Φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν εν ιςχφ ISO 9001:2015 ι 
ιςοδφναμο, ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο και 45001:2018 ι ιςοδφναμο τα οποία να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 82, του ν.4412/16. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ 
Σργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για 
ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Ωπεργολαβία 

2.2.8.1 Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων   

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 
2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά 
προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι 
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με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν 
απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ 
οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 
ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν 
κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Σ οικονομικόσ 
φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το 
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό 
φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ. Σ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου 
δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί  εκ νζου. 

2.2.8.2. Ωπεργολαβία 

Σ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Χτθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν 
προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Ξανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των Σικονομικϊν Φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΧ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Χτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ 
παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Χτθν περίπτωςθ που o Σικονομικόσ Φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, 
οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΧ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ Σικονομικοί Φορείσ: α. δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 
1 και 3 του ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του 
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ Σικονομικοφσ Φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Υαραρτιματοσ 1.  

Ψο ΕΕΕΧ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο υποβάλλονται οι προςφορζσ. Αν ςτο 
διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΧ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΧ, ο Σικονομικόσ Φορζασ αποςφρει τθν 
προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με 
επίκαιρο ΕΕΕΧ. Σ Σικονομικόσ Φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΧ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΧ. 

Ξατά τθν υποβολι του ΕΕΕΧ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του Σικονομικοφ Φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
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Ωσ εκπρόςωποσ του Σικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι 
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον Σικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), 
υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Χτο ΕΕΕΧ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Σ Σικονομικόσ Φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΧ, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και 
τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ Σικονομικοφ Φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με 
άλλουσ Σικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ 
τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ 
παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται 
ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Τςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι 
εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο Σικονομικόσ Φορζασ δεν 
υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ με το οποίο ερωτάται εάν ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει 
ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν 
ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του 
παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό 
ανάδοχο. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Σι Σικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ 
Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ 
ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ 
για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ 
δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Σι Σικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που ζχει ανακζςει τθ 
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Ψα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 τθσ 
παροφςασ. 

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ Σικονομικοί Φορείσ 
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω:  

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου 
το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ. Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ 
τθσ παραγράφου2.2.3.4. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
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όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ 
ο οικονομικόσ φορζασ. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω Σικονομικοφ Φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1.. 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που 
να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i)   Για τθν απόδειξθ τθσ  εκπλιρωςθσ  των  φορολογικϊν  υποχρεϊςεων  τθσ  παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e- ΕΦΞΑ. 

Επιπλζον απαιτείται θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Σικονομικοφ Φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

iii)  Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ 
ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Λδίωσ οι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i)  Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΛΞΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι 
κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΥΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Υιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων. 

iii)  Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Υροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
ςωματεία από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Π.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Σικονομικοφ Φορζα ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε)για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Σικονομικοφ Φορζα περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ 
κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ)για τθν παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, που κακορίηονται κατωτζρω, εφόςον ο 
προςωρινόσ Ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο  ςτθ  μετοχικι  ςφνκεςθ  του  οποίου  ςυμμετζχει  ανϊνυμθ  
εταιρεία ι  νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν 
ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω). 

Χυγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i)  Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου. 

ii) Τςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου 
υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ Αναδόχου, πρόςκετθ 
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υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ 
κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Σι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ 
είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ Αναδόχου: 

- Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), 
όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Τςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και 
τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Τςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Ξάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει 
ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Β) εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, 
προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει  ςχετικι  πρόβλεψθ,  
διαφορετικά  προςκομίηεται  υπεφκυνθ  διλωςθ  του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ 
εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Χυνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι 
γνωςτά ςτθν εταιρεία. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω 
πρόςωπα, θ δε Ανακζτουςα Αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι να αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά 
θ μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ. 

Τλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμο αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ του 
υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια 
εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Ξϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ. Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ 
ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΠΘ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ 
για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ,

 
 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ  τθσ παραγράφου 2.2.5 οι Σικονομικοί Φορείσ 
προςκομίηουν: 

Για τθν περίπτωςθ 2.2.5 (i): 

Δθμοςιευμζνεσ Σικονομικζσ καταςτάςεισ  ι  αποςπάςματα  οικονομικϊν  καταςτάςεων (ιςολογιςμοί) των τριϊν (3) τελευταίων 
οικονομικϊν χριςεων για Α.Ε. και λοιπζσ εταιρείεσ που ςυντάςςουν και δθμοςιεφουν ιςολογιςμοφσ, νομοτφπωσ 
υπογεγραμμζνεσ και δθμοςιευμζνεσ. 

Για τισ λοιπζσ μορφζσ Σικονομικϊν Φορζων υπεφκυνθ διλωςθ του Ρ. 1599/1986 περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν 
για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν θμερομθνία ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζσ ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του, θ οποία βεβαιϊνεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο και το λογιςτι τθσ εταιρείασ. 

Για τθν περίπτωςθ 2.2.5 (ii): 

Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, 
ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), που ζχουν υπογράψει ευρωπαϊκζσ 
ςυμφωνίεσ ι Χυμφωνία Δθμοςίων Χυμβάςεων του Υαγκοςμίου Σργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με τον Ρ.2513/1997 
και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Ξρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

Εάν ο Σικονομικόσ Φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να 
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι  του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.  

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

Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (i): 

Ξατάλογο των ςυμβάςεων με δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που εκτελζςτθκαν τθν τελευταία πενταετία (2016-2020). 

Χτον κατάλογο κα πρζπει να αναφζρονται λεπτομερϊσ:  

α) ο τίτλοσ των αντίςτοιχων ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν και θ τοποκεςία,  

β) ονομαςία αναδόχου (μεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι Ξοινοπραξία) τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) επιμεριςμόσ των υπθρεςιϊν κάκε επιχείρθςθσ ςτθν ςφμβαςθ (ποςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ),  

δ) ο Εργοδότθσ (δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ Φορζασ), 

ε) θμερομθνίεσ ζναρξθσ – περαίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (εφόςον ζχει περαιωκεί), διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

ςτ) τελικι αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΥΑ, 

θ) εκτελεςμζνθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΥΑ 

Σ εν λόγω κατάλογοσ κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνοσ ψθφιακά από τον νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου και να 
ςυνοδεφεται από, επί ποινισ αποκλειςμοφ, αντίςτοιχεσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ των αρμοδίων για τθν λειτουργία των εγκ/ςεων 
Δθμοςίων ι Λδιωτικϊν Φορζων, που εκδόκθκαν επ’ ονόματι του υποψιφιου Αναδόχου, ι από πρωτόκολλα παραλαβισ από 
τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ, δθλαδι πρωτόκολλα προςωρινισ ι οριςτικισ παραλαβισ για δθμόςια ζργα και πρωτόκολλα 
παραλαβισ των Ωπθρεςιϊν ι των προμθκειϊν για αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ. 

Χθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ιδιωτικόσ φορζασ κα πρζπει επιπλζον να επιςυναφκοφν απλά 
φωτοαντίγραφα ςυμβάςεων ι ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν που ζχουν κατατεκεί ςτθν Εφορία. 

Για τθν περίπτωςθ μθ περαιωμζνων ςυμβάςεων: Σ υπολογιςμόσ του αρικμοφ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που ζχουν 
εγκαταςτακεί κα αποδεικνφεται είτε με προςκόμιςθ βεβαιϊςεων των Ανακετουςϊν Αρχϊν (Δθμόςιοι ι Λδιωτικοί φορείσ) είτε 
με εγκεκριμζνα πρωτόκολλα παραλαβισ είτε με απλά φωτοαντίγραφα των τιμολογίων πλθρωμισ των λογαριαςμϊν. 

Για τθν περίπτωςθ υπεργολαβιϊν: 

Χτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, είτε οι υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν, υλοποιικθκαν με τθν 
μορφι Ωπεργολαβίασ, τοφτο κα πρζπει να επιςθμαίνεται αντίςτοιχα από τον δθλοφντα ςτον κατάλογο που καλείται κατά τα 
ανωτζρω να υποβάλει, και υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται το υπόμνθμα από απλά φωτοαντίγραφα των ςχετικϊν Λδιωτικϊν 
Χυμφωνθτικϊν Ωπεργολαβίασ μεταξφ τθσ διαγωνιηόμενθσ Επιχείρθςθσ και του Αναδόχου/Υαρόχου/προμθκευτι , όπωσ τοφτα 
είχαν γνωςτοποιθκεί και επικυρϊκθκαν, γενόμενα δεκτά από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ ΔΣΩ. 
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Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ επικφρωςθσ αρκεί επί του φωτοαντιγράφου του Χυμφωνθτικοφ να υπάρχει ο ςχετικόσ α/α 
πρωτοκόλλου τθσ Φορολογικισ Αρχισ. 

Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (ii) : 

Ωπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από τον νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου θ οποία κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά από τα παρακάτω: 

• Υίνακα ςτοιχείων κάκε διευκυντικοφ ι επιςτθμονικοφ ςτελζχουσ κακϊσ και κάκε τεχνικοφ για τουσ οποίουσ ηθτείται 
εμπειρία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.6.(ii) τθσ παροφςασ. Χτον πίνακα κα αναγράφεται κατ’ ελάχιςτο : 

1 Σνοματεπϊνυμο, 

2 Ψίτλοι ςπουδϊν, 

3 Είδοσ και αρικμόσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι/και βεβαίωςθ αναγγελίασ από τισ οικείεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ τθσ 
Υεριφζρειασ κατά περίπτωςθ και όπου απαιτείται, 

4 Είδοσ και χρόνοσ τθσ εμπειρίασ. 

Ψα ανωτζρω κα πιςτοποιοφνται με τα ακόλουκα αποδεικτικά ςτοιχεία τα οποία κα ςυνοδεφουν υποχρεωτικά τον πίνακα 
ανάλογα με τθ κζςθ που κα απαςχολθκοφν οι εργαηόμενοι: 

1. Για τον Ωπεφκυνο ζργου τθσ παρ. 2.2.6.(ii) τθσ παροφςασ: φ/α πτυχίου και βεβαιϊςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ιδιωτικοφ 
φορζα για τθν απόδειξθ τθσ ςχετικισ εμπειρίασ. 

2. Για τον Mθχανικό τθσ παρ.2.2.6.(ii) τθσ παροφςασ: φ/α πτυχίου και βεβαιϊςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ιδιωτικοφ φορζα για 
τθν απόδειξθ τθσ ςχετικισ εμπειρίασ. 

3. Για τoυσ δυο (2) τεχνίτεσ / θλεκτρολόγουσ τθσ παρ.2.2.6.(ii): φ/α επαγγελματικισ άδειασ ι βεβαίωςθ αναγγελίασ από τισ 
οικείεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ κατά περίπτωςθ 

Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που το προςωπικό ςυνδζεται με υπαλλθλικι ςχζςθ με τον διαγωνιηόμενο, κα πρζπει 
υποχρεωτικά να προςκομίηεται πίνακασ προςωπικοφ, θ ακρίβεια του οποίου κα βεβαιϊνεται από τον εργοδότθ/νόμιμο 
εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ (είτε με γνιςιο υπογραφισ, είτε με ψθφιακι υπογραφι). Χτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία το 
προςωπικό δεν ςυνδζεται με υπαλλθλικι ςχζςθ με τον διαγωνιηόμενο (δεν αμείβεται με μιςκό), κα πρζπει να προςκομιςκεί 
υπεφκυνθ διλωςθ εκάςτου εργαηόμενου, με τθν οποία κα αποδζχεται τθν ςυνεργαςία με τον διαγωνιηόμενο για τθν παροφςα 
ςφμβαςθ ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ αναδειχκεί Ανάδοχοσ. 

Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (iii):  

Ωπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από τον νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου ςτθν οποία γίνεται περιγραφι 
του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ και ζρευνασ 
τθσ επιχειριςθσ του. 

Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (iv): 

Ωπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από τον νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου ςτθν οποία γίνεται περιγραφι 
των μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα εφαρμόςει ο διαγωνιηόμενοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.7 οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν  επί ποινι αποκλειςμοφ: 

(α)  αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 9001:2015 (Χφςτθμα Διαχείριςθσ Υοιότθτασ) ςε ιςχφ ι 
ιςοδφναμο,   

(β) αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 14001:2015 (Χφςτθμα Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ) ςε ιςχφ ι 
ιςοδφναμο,   

(γ) αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 45001:2018 (Χφςτθμα Διαχείριςθσ για τθν Ωγεία και τθν 
Αςφάλεια ςτθν εργαςία) ςε ιςχφ ι ιςοδφναμο. 

Χφμφωνα με το άρκρο 82 του Ρ. 4412/2016 αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα 
κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ Σικονομικόσ Φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν 
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Σικονομικόσ Φορζασ αποδεικνφει 
ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι τα 
απαιτοφμενα βάςει του εφαρμοςτζου ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ αντίςτοιχα. 

Ψα ωσ άνω πιςτοποιθτικά ςε περίπτωςθ ζνωςθσ δφναται να προςκομίηονται από ζνα μζλοσ τθσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο Σικονομικόσ Φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και 
εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 
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τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 12 του άρκρου 80 του Ρ.4412/16. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του 
ΓΕΠΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα 
με τθ νομικι μορφι του Σικονομικοφ Φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Χε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν 
που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου 
διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Τςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον 
ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του Σικονομικοφ Φορζα. 

Σι αλλοδαποί Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά 
ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα 
ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του Σικονομικοφ Φορζα. 

Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του Σικονομικοφ Φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ 
των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ 
και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω Σικονομικϊν Φορζων 
ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται 
από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο 
κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Σι Ενϊςεισ Σικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε Σικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Χτθν περίπτωςθ που Σικονομικόσ Φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ 
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ Σικονομικόσ Φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ. Θ ςχετικι 
αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σ 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον 
διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του 
Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 
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Β.10. Χτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, ςτισ 
ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ 
ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι 

αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

– οι  ζνορκεσ  βεβαιϊςεισ  που  αναφζρονται  ςτθν  παροφςα  Διακιρυξθ,  εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ, 

– οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Ξριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Ανάλυςθ Ξριτθρίων 

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ Χυμφερότερθ Υροςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Υοιότθτασ - Ψιμισ θ οποία 
εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων. 

Ξριτιρια Ψεχνικισ Αξιολόγθςθσ (Χυνολικι βαρφτθτα 70%) 

Ξριτιριο Βακμολογία Βαρφτθτα Αξιολόγθςθ 

Ψ1 – Αξιολόγθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 

Βακμόσ Αντοχισ ςε μθχανικζσ κροφςεισ (ΛΞ) 
Β1=100 ζωσ 120 10%  Ψ1=Β1 x 0,10 

Ψ2 – Εμπειρία ςε προμικεια & εγκατάςταςθ  του 
προςφερόμενου λογιςμικοφ Ψθλεελζγχου – Ψθλεδιαχείριςθσ ςε 

ζργα Ψθλεελζγχου – Ψθλεδιαχείριςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων 
οδοφωτιςμοφ 

Β2=100 ζωσ 120 20% Ψ2=Β2 x 0,20 

Ψ3 – Αξιολόγθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 

Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED Φωτιςτικϊν Χωμάτων 
Β3=100 ζωσ 120 20%  Ψ3=Β3 x 0,20 

Ψ4 –Αξιολόγθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων λαμπτιρων και προβολζων: 

Υλθρότθτα των προδιαγραφϊν  των προςφερόμενων 
λαμπτιρων και προβολζων 

Β4=100 ζωσ 120 5% Ψ4=Β4 x 0,05 

Ψ5 - Ετιςια Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (ςε Kw/h) Β5=100 ζωσ 120 35%  Ψ5=Β5 x 0,35 

T6 – Χρονοδιάγραμμα Ωλοποίθςθσ Β6=100 ζωσ 120 10% Ψ6=Β6 x 0,10 

2.3.2 Βακμολόγθςθ Ψεχνικισ Υροςφοράσ 

Θ τεχνικι αρτιότθτα τθσ πρόταςθσ αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι όχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Ψο 
ςφνολο τθσ βακμολόγθςθσ τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ (Ψ) προκφπτει από το άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων (Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, 
Ψ5, Ψ6) δθλαδι: T=T1+T2+T3+T4+T5+T6. O προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2

ο
) δεκαδικό ψθφίο. 

i. Θ βακμολόγθςθ Β1 του κριτθρίου Ψ1 γίνεται με βάςθ τθν αντοχι ςε μθχανικζσ κροφςεισ (βακμόσ ΛΞ) των 

προζθερόμενων θωηιζηικών ζωμάηων ζύμθωνα με ηην Έκθεζη Ελέγτοσ καηά EN 62262. 

Τ1 Απαιηήζεις βαθμολογίας Βαθμολογία Β1 

 

10% 

Τα υωτιστικά σώματα τύποσ βρατίονα να έτοσν αντοτή σε κρούσεις IK08 κατά ΕΝ 

62262 

100 

Τα υωτιστικά σώματα τύποσ βρατίονα να έτοσν αντοτή σε κρούσεις IK09 κατά ΕΝ 

62262 

110 

Τα υωτιστικά σώματα τύποσ βρατίονα να έτοσν αντοτή σε κρούσεις IK10 κατά ΕΝ 

62262 

120 

Χτθν περίπτωςθ που προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου δείκτθ βακμολόγθςθσ, ωσ 
ςυνολικι Αντοχι ςε κροφςθ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ δυςμενζςτερθ τιμι.  

ii. Θ βακμολόγθςθ Β2 του κριτθρίου T2 γίνεται με βάςθ τον αρικμό προθγοφμενων ζργων οδοφωτιςμοφ του υποψθφίου 
αναδόχου ςτα οποία ζχει εφαρμοςκεί το προςφερόμενο λογιςμικό Ψθλεελζγχου - Ψθλεδιαχείριςθσ.  

Ψα αποδεικτικά ςτοιχεία κα είναι κατά τα οριηόμενα ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τεχνικισ & επαγγελματικισ ικανότθτασ. 

Χθμειϊνεται ότι για τθ βακμολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου δεν ιςχφει ο χρονικόσ περιοριςμόσ που αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο τεχνικισ & επαγγελματικισ ικανότθτασ. 

T2 Απαιτιςεισ Βακμολογίασ Βακμολογία B2 

20% 
Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ Ψθλεελζγχου – Ψθλεδιαχείριςθσ 

οδοφωτιςμοφ ςε ζργα Ψθλεελζγχου – Ψθλεδιαχείριςθσ φωτιςτικϊν 

1 Ζργο 100 

≥ 3 ‘Ζργα 110 

≥ 5 Ζργα 120 
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ςωμάτων οδοφωτιςμοφ. 

 

iii Η βαθμολόγηζη Β3 ηοσ κριηηρίοσ Τ3 γίνεηαι με βάζη ηην διαηήρηζη θωηεινής ροής ηων πηγών LED 
ποσ διαθέηοσν ηα προζθερόμενα θωηιζηικά ζώμαηα ζύμθωνα με ηην Έκθεζη Ελέγτοσ καηά LM-80-ΤΜ21. 

Ψ3 Απαιτιςεισ βακμολογίασ Βακμολογία Β3 

20% 

Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του φωτιςτικοφ ςτο 70% τθσ αρχικισ φωτεινισ 
ροισ ςε διάρκεια ηωισ ≤90.000 ϊρεσ (L70 reported κατά LM-80). 

100 

Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του φωτιςτικοφ ςτο 70% τθσ αρχικισ φωτεινισ 
ροισ ςε διάρκεια ηωισ >90.000 ϊρεσ & ≤100.000 ϊρεσ (L70 reported κατά LM-80). 

110 

Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του φωτιςτικοφ ςτο 70% τθσ αρχικισ φωτεινισ 
ροισ ςε διάρκεια ηωισ >100.000 ϊρεσ (L70 reported κατά LM- 80). 

120 

Ωσ αποκλειςτικι τιμι διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ Ef των προςφερόμενων φωτιςτικϊν λαμβάνεται θ μζςθ ςτακμικι 

διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν  όπου Ef(x) & Π(x) είναι αντίςτοιχα 
θ διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ και τα τεμάχια του φωτιςτικοφ τφπου x, ενϊ Π είναι τα ςυνολικά τεμάχια όλων των τφπων 
φωτιςτικϊν. Θ τιμι τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ του κάκε φωτιςτικοφ κακορίηεται αποκλειςτικά από τθν ζκκεςθ ελζγχου 
κατά LM-80 του κάκε τφπου φωτιςτικοφ. 

iv Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου Ψ4 γίνεται με βάςθ τθν πλθρότθτα και τθν εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για 
τουσ λαμπτιρεσ και προβολείσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.  

Θ τιμι βάςθσ του παραπάνω κριτθρίου είναι το 100 και το 120 θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ ανάλογα των υπερκαλφψεων. 

v  Θ βακμολόγθςθ Β5 του κριτθρίου Ψ5 γίνεται με βάςθ τθν προςφερόμενθ Ετιςια Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (ςε Kw/h) 
του κάκε υποψθφίου 

Για το κριτιριο Ψ5 τθ μεγαλφτερθ βακμολογία Β5 παίρνει ο υποψιφιοσ που προςφζρει τθ μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ. 

Θ διαφορά τθσ βακμολόγθςθσ μεταξφ των υποψθφίων προκφπτει αναλογικά και ποςοςτιαία με βάςθ το ποςοςτό τθσ 
αρικμθτικισ διαφοράσ που προκφπτει από τον προςφζροντα τθν υψθλότερθ τιμι εξοικονόμθςθσ, αρικμθτικά, ο οποίοσ και 
παίρνει αντίςτοιχα ςτθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ τιμι το 120. Θ τιμι βάςθσ 100 του κριτθρίου είναι το ελάχιςτο 
ποςοςτό εξοικονόμθςθσ που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ, δθλαδι 68,56% εξοικονόμθςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ με βάςθ 
τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ κα λαμβάνεται υπόψθ, κατά τουσ υπολογιςμοφσ, θ ιςχφσ 
κάκε τφπου φωτιςτικοφ ςφμφωνα με τθν κατανάλωςθ που αναγράφεται ςτθν υποβλθκείςα Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 του 
κάκε φωτιςτικοφ που κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο που διακζτει διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 για τθν 
διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79. 

vi Για το κριτιριο Ψ6 τθ μεγαλφτερθ βακμολογία παίρνει ο υποψιφιοσ που προςφζρει το μικρότερο χρονοδιάγραμμα. 

Χτθ διάρκεια εξζταςθσ των Ωποφακζλων «ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ - ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ», όςοι υποψιφιοι δε 
ςυγκεντρϊςουν ςε οποιοδιποτε από τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογία τουλάχιςτον 100 αποκλείονται από τθν διαδικαςία 
και δεν εξετάηεται θ «ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ» τουσ. Σι υποψιφιοι που δεν γίνονται δεκτοί μετά τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ των 
Ωποφακζλων «ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ - ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ», αποκλείονται από τθν διαδικαςία. Σ Ωποφάκελοσ 
«ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ» δεν αποςφραγίηεται. 

2.3.3 Βακμολόγθςθ Σικονομικισ Υροςφοράσ (Χυνολικι Βαρφτθτα 30%): Σι Σικονομικζσ Υροςφορζσ βακμολογοφνται ςε 
εκατονταβάκμια κλίμακα και προκφπτουν από το ζντυπο τθσ Σικονομικισ Υροςφοράσ του Υαραρτιματοσ 2. Υιο ςυγκεκριμζνα 
θ βακμολογία ΒΣΥι τθσ κάκε Σικονομικισ Υροςφοράσ ΣΥι ιςοφται με το λόγο του χαμθλότερου ςυνολικοφ προςφερόμενου 
κόςτουσ για τον Διμο (ΧΥΞ)min, προσ το Βακμολογοφμενο Υροςφερόμενο Χυνολικό Ξόςτοσ για τον Διμο, που προκφπτει από 
τθν Σικονομικι Υροςφορά (ΧΥΞ)i, ωσ ακολοφκωσ : ΒΣΥi = 120  x  (ΧΥΞ)min / (ΧΥΞ)i, όπου: α. ΧΥΞmin είναι το μικρότερο 
υποβλθκζν προςφερόμενο ςυνολικό κόςτοσ για τον Διμο (προκφπτει από το άκροιςμα του Χυνολικοφ Σικονομικοφ Σφζλουσ 
του Αναδόχου (Α) και του Χυνολικοφ κόςτουσ Ενεργειακισ κατανάλωςθσ του Διμου (Β), ενϊ, β. ΧΥΞi είναι το βακμολογοφμενο 
Χυνολικό Υροςφερόμενο Ξόςτοσ για το Διμο (ΧΥΞi), που προκφπτει αντίςτοιχα από το άκροιςμα του προςφερόμενου 
Σικονομικοφ Σφζλουσ του Αναδόχου (Α) και του προςφερόμενου Χυνολικοφ Ξόςτουσ Ενεργειακισ κατανάλωςθσ του Διμου (Β). 
Σ προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2

ο
) δεκαδικό ψθφίο. Σ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ 

Σικονομικισ Υροςφοράσ ορίηεται ςε  UΣΥ= 30% 

2.3.4 Υροςδιοριςμόσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ : Θ 
τελικι αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Σικονομικι Άποψθ Υροςφορά. Θ ςυνολικι 
βακμολογία Α για κάκε διαγωνιηόμενο προκφπτει από τον παρακάτω τφπο: Α = 0,30*ΒΣΥi + 0,70*Ψ. Σ προκφπτων βακμόσ 
ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2

ο
) δεκαδικό ψθφίο. Σ διαγωνιηόμενοσ με τθν υψθλότερθ βακμολογία Α ανακθρφςςεται 

προςωρινόσ Ανάδοχοσ. Χε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ 
μεγαλφτερθ βακμολογία Ψεχνικισ Υροςφοράσ. Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν Ψεχνικι Υροςφορά, θ Ανακζτουςα 
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Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των Σικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ Ψεχνικζσ 
Υροςφορζσ. 

 

2.4 Ξατάρτιςθ - Υεριεχόμενο Υροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι Υροςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Υαραρτιματα 1 ζωσ και 3 τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ υπθρεςίασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ 
τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Σι Σικονομικοί Φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, 
χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 
5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινι Απόφαςθ των 
Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 
τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Χυμβάςεων Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)», εφεξισ «Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι Σικονομικοί Φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από 
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΧΘΔΘΧ, ςφμφωνα με τθν περ. 
β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ. 

2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΧΘΔΘΧ με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ. 

Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ., θ Ανακζτουςα Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ 
του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 

2.4.2.3. Σι Σικονομικοί Φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ 
Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ:  

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ–Ψεχνικι Υροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του Σικονομικοφ Φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Σικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΧΘΔΘΧ, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ 
Σικονομικόσ Φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Σικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία, που 
αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΧΘΔΘΧ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι 
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ψα 
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θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Σικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται 
για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν. 

Εφόςον, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΧΘΔΘΧ, ο 
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι .pdf. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Σικονομικοί Φορείσ τα καταχωρίηουν 
ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Ωποςυςτιματοσ, ωσ εξισ: 

Ψα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, 
γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι 
υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-
Apostille,  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι 
υπογραφι ι ςφραγίδα, 

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ 
ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΞ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, 
με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ 
μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Σικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία καταχωρίηονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Σ Σικονομικόσ Φορζασ δφναται να καταχωρίηει θλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόςον αυτό απαιτείται ι κρίνεται 
απαραίτθτο για τθν καλφτερθ αποτφπωςθ,  αξιολόγθςθ ι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που αυτό περιζχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματιςμόσ ζργου ςε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιςτικά φφλλα ςε μορφότυπο XLS/XLSX, βίντεο ςε μορφότυπο 
MPG/AVI/MP4 κ.α.). 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του Σικονομικοφ Φορζα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ 
παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Ψζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, 
κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν 
ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Χε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ 
μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι 
τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Χυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι 
κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Υροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Χφμβαςθ νομικισ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Ξφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Χφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Ξαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα 
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  
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Χθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ 
και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 
“Ξϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται με ευκφνθ του 
Σικονομικοφ Φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 
ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν υπθρεςία 
πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Ψο βάροσ απόδειξθσ τθσ 
ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο Σικονομικόσ Φορζασ. Ψο εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ 
πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Χτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο Σικονομικόσ Φορζασ 
αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το 
αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό 
αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να 
ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που 
ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ- Ψεχνικι Υροςφορά» 

Σ Ωποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ – Ψεχνικι Υροςφορά», περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ: 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι 
αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο Σικονομικόσ Φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει 
με το ΕΕΕΧ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΧ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ωσ Υαράρτθμα αυτισ. 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν 
διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ. Σι Σικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο 
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Ψο ςυμπλθρωμζνο από τον Σικονομικό Φορζα ΕΕΕΧ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ και τθσ 
χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESP Dint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ  
(www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ. 

2.4.3.2 Ψεχνικι Υροφορά 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι ςτο Υαράρτθμα 3 (Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ), περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Υαράρτθμα 3 (Ψεχνικζσ 
Υροδιαγραφζσ). Ειδικότερα, θ πρόταςθ πρζπει, κατ’ ελάχιςτον να περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικι Ψεχνικι Υεριγραφι προτεινόμενθσ λφςθσ αναβάκμιςθσ του υπάρχοντοσ Χυςτιματοσ που προςφζρει ο 
υποψιφιοσ Σικονομικόσ Φορζασ. Χτθν Ψεχνικι Υεριγραφι κα περιζχονται τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςχετικά με το τεχνικό 
προςωπικό και τον τεχνικό εξοπλιςμό. 

 Αναλυτικι περιγραφι του Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου - Ψθλεδιαχείριςθσ & Ελζγχου Ενζργειασ, που κα χρθςιμοποιθκεί, 
κακϊσ και του Χυςτιματοσ Υρολθπτικισ και Επεμβατικισ Χυντιρθςθσ μζςω Θ/Ω. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Αναλυτικι περιγραφι των Smart Εφαρμογϊν που κα εγκαταςτακοφν και των παρεχόμενων δυνατοτιτων τουσ 
(Εγκατάςταςθ – Οειτουργία). 

 Φωτοτεχνικά δεδομζνα ανά κάκε τφπο προςφερόμενων Οαμπτιρων / Φωτιςτικϊν / Υροβολζων LED ςε θλεκτρονικι 
μορφι .ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα DIALUX EVO. Χτο φωτομετρικό αρχείο πρζπει να 
φαίνεται θ πραγματικι κατανάλωςθ του Οαμπτιρα/Φωτιςτικοφ/Υροβολζα και επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να ζχει 
εκδοκεί από  διαπιςτευμζνο εργαςτιριο φωτομετρίασ που διακζτει τθν πιςτοποίθςθ κατά ISO 17025.    

 Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ ςφμφωνα με τα φωτοτεχνικά Ποντζλα, όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτο Υαράρτθμα 3: “Ψεχνικζσ 
Υροδιαγραφζσ”, ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Υρότυπο ΕΡ 13201 2015. 

 Δικαιολογθτικά για το ςφνολο των προδιαγραφϊν που Υαραρτιματοσ 3: "Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ", κακϊσ και τθν 
υποβολι των ςχετικϊν Δθλϊςεων Χυμμόρφωςθσ, Υιςτοποιιςεων, Εκκζςεων Ελζγχου και των λοιπϊν δεδομζνων που 
ηθτοφνται ςφμφωνα με το  Υαράρτθμα 3: “Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ”.  

 Ωπολογιςμό - τεκμθρίωςθ τθσ αναμενόμενθσ ετιςιασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. Επιςθμαίνεται, ότι για τον υπολογιςμό τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ των Φωτιςτικϊν/ Οαμπτιρων/ Υροβολζων, με βάςθ τθν οποία κα υπολογίηεται θ ετιςια 
εξοικονόμθςθ  κα λαμβάνεται υπόψθ, κατά τουσ υπολογιςμοφσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ιςχφσ κάκε τφπου 
φωτιςτικοφ/λαμπτιρα/προβολζα ςφμφωνα με τθν κατανάλωςθ που αναγράφεται ςτο πιςτοποιθτικό LM79 του κάκε 
φωτιςτικοφ/λαμπτιρα/προβολζα που κα ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο φωτομετρίασ που διακζτει τθν 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 17025. 

 Ψο αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Ωλοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ και του ςυνόλου των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 

 Ψεκμθρίωςθ τθσ Σμάδασ Ζργου, με ονοματεπϊνυμο και επαγγελματικά προςόντα των μελϊν του προςωπικοφ που 
επιφορτίηονται για τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, ςυνυποβάλλοντασ βιογραφικά, πτυχία, άδειεσ των επιμζρουσ ατόμων τθσ 
ομάδασ ζργου που κα δθλωκεί κακϊσ και ςχετικζσ ςυμβάςεισ με αυτά, ςτθν περίπτωςθ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. 

 Ψεχνικόσ Εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί από τον υποψιφιο για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

 Ωπεφκυνθ διλωςθ με γνιςιο υπογραφισ ι ψθφιακι υπογραφι ςε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ είναι Ελλθνικι 
εταιρεία ι επίςθμθ διλωςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν, θ οποία να φζρει τθ 
Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille) και επίςθμα μεταφραςμζνθ με τθν οποία κα δθλϊςει ότι: "Χε περίπτωςθ που ο 
οικονομικόσ φορζασ αναδειχκεί ανάδοχοσ του ζργου, δεςμεφεται ότι κα παρζχει για διάςτθμα 12 ετϊν, τθν απαιτοφμενθ 
εγγφθςθ καλι λειτουργίασ και κα διακζτει ανταλλακτικά για τα παρεχόμενα φωτιςτικά/ λαμπτιρεσ/ προβολείσ για όλο το 
διάςτθμα τθσ Χφμβαςθσ". 

Σι προαναφερκείςεσ Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, κα πρζπει να είναι επικυρωμζνεσ από αρμόδια αρχι, με γνιςιο υπογραφισ ι 
ψθφιακι υπογραφι. Χε περίπτωςθ που ο/οι καταςκευαςτισ/ζσ είναι Ελλθνικι εταιρεία ι ςε περίπτωςθ που είναι από άλλθ 
χϊρα, κα πρζπει να βεβαιϊνεται θ υπογραφι από αρμόδια αρχι δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ και να φζρει εν ςυνεχεία τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Εφόςον δεν εφαρμόηεται ςτθ 
χϊρα αυτι θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ, κα φζρει επικφρωςθ γνθςίου υπογραφισ από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ςυνταχκεί ςε άλλθ γλϊςςα, κα πρζπει να φζρει επίςθμθ μετάφραςθ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.4 τθσ παροφςασ. 

Ττι άλλο κρίνουν οι υποψιφιοι ότι κα ςυνειςφζρει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια 
τθσ παροφςασ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνεται αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ.  

Ψα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι 
αρχείου τφπου .pdf.  

Σ Σικονομικόσ Φορζασ δφναται να καταχωρίηει θλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόςον αυτό απαιτείται ι κρίνεται 
απαραίτθτο για τθν καλφτερθ αποτφπωςθ,  αξιολόγθςθ ι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που αυτό περιζχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματιςμόσ ζργου ςε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιςτικά φφλλα ςε μορφότυπο XLS/XLSX, βίντεο ςε μορφότυπο 
MPG/AVI/MP4 κ.α.). 

Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Σι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του 
παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Ψα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο. Χε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από Ωπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από 
τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν 
φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
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2.4.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

2.4.4.1 Ξατάλογοσ Υεριεχομζνων 

Σ (υπο)φάκελοσ «Σικονομικι Υροςφορά» περιλαμβάνει τθν Σικονομικι Υροςφορά του Σικονομικοφ Φορζα. Θ Σικονομικι 
Υροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον (υπό)φάκελο «Σικονομικι Υροςφορά». Θ Σικονομικι Υροςφορά, ςυντάςςεται 
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  

Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Χυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο Σικονομικόσ Φορζασ καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόςον θ Σικονομικι Υροςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
Σικονομικόσ Φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  

Ειδικότερα, επιπρόςκετα του ανωτζρω παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου, ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο «Σικονομικισ Υροςφοράσ» ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό, αρχείο το 
οποίο δθμιουργείται με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ που προβλζπεται ςτο Υαράρτθμα 2 : “Ζντυπο Σικονομικισ 
Υροςφοράσ”.  

Σι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί 
παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Υροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ψο νόμιςμα τθσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά το ευρϊ, διαφορετικά θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ωποβολι οικονομικισ προςφοράσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυνεπάγεται τθν απόρριψι τθσ. Φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ 
υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε είδουσ δαπάνεσ μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, αμοιβζσ καταςκευαςτϊν 
ι και υπεργολάβων, ταξίδια, ζξοδα προςωπικοφ κ.λπ. κα επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ςυνεπϊσ κα πρζπει να λαμβάνονται 
υπόψθ από τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ 
ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.4.2 Ρόμιςμα Υροςφοράσ 

Σι τιμζσ των Υροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε τφπο υπθρεςίασ κα εκφράηονται ςε ευρϊ με ακρίβεια δφο (2) 
δεκαδικϊν ψθφίων, εκτόσ των περιπτϊςεων που αναφζρεται διαφορετικά. Χτισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ (ζξοδα Ψραπεηϊν, δαςμοί, φόροι, αναπροςαρμογι τιμϊν κ.λπ.), εκτόσ από τον ΦΥΑ, για τθν παροχι των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Χε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο Ωποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ 
τιμζσ αυτζσ με το ΦΥΑ. Χε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΥΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Επιτροπι. Θ τιμι χωρίσ 
ΦΥΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Υροςφορϊν. Υροςφορά που δε δίνει τιμι ςε ευρϊ ι δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα 
ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον παρόντα Διαγωνιςμό για δϊδεκα (12) μινεσ, 
από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ 
τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α, του 
ν.4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 
άνω αρχικι διάρκεια. Χε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και 
τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Σικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί Σικονομικοί Φορείσ. 

Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ 
των υςτζρων από τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
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2.4.6 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

Θ Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των Υροςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε 
περίπτωςθ, προςφορά:  

α. θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα 
με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β. θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΧ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι 
διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,  

γ. για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ 
δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του 
ν.4412/2016,  

δ. θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε. θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ και ςτθν περίπτωςθ 
Ενϊςεων Σικονομικϊν Φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ Σικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν, είτε 
αυτοτελϊσ, είτε ωσ μζλθ Ενϊςεων. Σ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ 
(περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ. θ οποία είναι υπό αίρεςθ,  

η. θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ. για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε 
αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, 
ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων 
επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ 
επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ 
ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά», τθν 15
Θ
 -11-2021. 

θμζρα ΔΕΩΨΕΦΑ  και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Χε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΧΘΔΘΧ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΧ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να 
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) 
θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ 
ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ 
χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Ψα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν 
και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. 
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 
απαράδεκτθσ. 

Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ 
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με 
τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ 
με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ. 

Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Χτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων 
του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 
2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ 
αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του ΕΧΘΔΘΧ. Πετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία και 
ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, να 
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ 
που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Χτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι 
περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

Χτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των 
προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 
προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Χε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Χυμμετοχισ, Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Σικονομικισ Υροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά 
το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον 
τθσ ΑΕΥΥ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ Αναδόχου 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων 
των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορφι 
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του 
οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, 
τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ 
ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι 
καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να 
παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω  τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά 
ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 
Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 
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δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ 
εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

ii) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι 

iii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ι 

iv) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) 
τθσ παροφςασ, 

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα 
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω 
(παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για 
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, μπορεί 
να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από αυτι που 
κακορίηεται ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε ποςοςτό και ωσ εξισ: τθσ κατακφρωςθσ μεγαλφτερθσ 
ποςότθτασ το ποςοςτό ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) ενϊ ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ το ποςοςτό 
ορίηεται ςε πενιντα τοισ εκατό (50%). 

 

3.3  Ξατακφρωςθ - Χφναψθ Χφμβαςθσ 

3.3.1.Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ 
κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 
του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των 
προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Χυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 

Πετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με 
ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ξατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά:  

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά, 

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 
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απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 
4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 
που υπογράφεται  ςφμφωνα  με  όςα  ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει 
ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν  περίπτωςθ του  
προςυμβατικοφ  ελζγχου  ι  τθσ  άςκθςθσ  προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Πετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 

Υριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε 
με το ν. 3414/2005». 

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν 
επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΞ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ 
επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ 
δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΞ. 

3.4 Υροδικαςτικζσ Υροςφυγζσ - Υροςωρινι Δικαςτικι Υροςταςία 

Α. Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι 
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ 
Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 
1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ 
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα 
επικοινωνίασ, άλλωσ 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται 
μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ. 

Χε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Σι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ 
τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 
23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Χάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ Λ του 
π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του 
ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι Υροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Ξ.Ω.Α. 
Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ρ. 4412/2016. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον 
προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί 
τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι 
ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ  προςφυγισ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Τμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο 
τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Ξλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 
366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Πετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ 
«Επικοινωνία»: 

α) Ξοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο 
τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 
362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ 
ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΥΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ 
υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ 
προςφυγισ. Χτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν 
υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Ξοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Υαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω 
του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Χυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ το αργότερο 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Β. Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ 
Δικαςτθρίου *ςυμπλθρϊνεται, από τθν ανακζτουςα αρχι, ανάλογα, το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ  ι το υμβοφλιο τθσ 
Επικρατείασ+. Ψο αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Υ.Υ. Δικαίωμα 
άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Υ.Υ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, 
αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Πε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ 
ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι προςφυγι ι 
αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Υ.Υ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν 
αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ 
γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, 
ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν 
κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Υ.Υ., τθν ανακζτουςα αρχι, αν δεν 
ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο 
Υρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Ψμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Σ 
αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και 
διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο 
Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 
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Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο (2) θμερϊν 
από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Ψο διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ρ. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ εκτζλεςι τθσ 
ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ 
τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Χτθν 
περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Πε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Παταίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ  
λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. 
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 
γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ 
προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του 
άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να 
κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ 
παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν 
ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 1: ΕΛΔΛΞΘ ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ 

 

ΥΦΣΣΛΠΛΣ 

Θ Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) που κα υπογραφεί αφορά τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να παράςχει υπθρεςίεσ για τθν: 
“Ενεργειακι Αναβάκμιςθ-Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart 
Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο Χαλαμίνασ”, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Χκοπόσ είναι θ 
αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ (κατανάλωςθ ενζργειασ), κακϊσ 
και θ παροχι των απαιτοφμενων ενεργειακϊν υπθρεςιϊν λειτουργίασ του νζου Χυςτιματοσ, για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ 
των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  

Χτθν ΧΥΩ κα ρυκμίηονται αναλυτικά όςα κζματα προβλζπονται ςτο άρκρο 16 του ν. 3855/2010 (ΦΕΞ 95 Α’/23-06-2010), 
ειδικότερα για τισ Χυμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) και τθν υλοποίθςθ αυτϊν. Χφμφωνα με το ν.4342/2015 Άρκρο 3 / 
Σριςμοί (άρκρο τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) που αφορά τθ «ςυμβατικι ςυμφωνία μεταξφ του Δικαιοφχου και του Υαρόχου 
μζτρου βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ οποία επαλθκεφεται και παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Χφμβαςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ πραγματοποιοφνται πλθρωμζσ για παροχι ενεργειακϊν υπθρεςιϊν για το μζτρο αυτό, οι 
οποίεσ ςυνδζονται με το ςυμφωνθκζν επίπεδο βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ». Θ ΧΥΩ που κα υπογραφεί μεταξφ του 
Αναδόχου  και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχει ςαν βαςικά χαρακτθριςτικά: α. τθν Χυνολικά Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, 
και β. το Χυνολικά Εγγυθμζνο Σικονομικό Τφελοσ του Διμου, για το Χφνολο τθσ Υεριόδου Αναφοράσ, για το οποίο κα 
δεςμευτεί ο Σικονομικόσ Φορζασ ςτθν Υροςφορά του και κα είναι ανεξάρτθτο από τθν Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, 
θ οποία και κα κακορίηει το φψοσ τθσ αμοιβισ του (αφαιρουμζνων ρθτρϊν, κλπ). 

Σ «Ενεργειακόσ Ζλεγχοσ», επιτυγχάνεται με τθν πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό «Χφςτθμα Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ & 
Ελζγχου Ενζργειασ», ωσ ςυςτθμικι θλεκτρονικι διαδικαςία από τθν οποία προκφπτει επαρκισ γνϊςθ του υφιςτάμενου 
ςυνόλου των χαρακτθριςτικϊν Eνεργειακισ Kατανάλωςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ και μζςω του οποίου εντοπίηονται και 
προςδιορίηονται ποςοτικά οι δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςυντάςςεται ςχετικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων. 

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

1. Χυνολικι Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που εγγυάται ο Σικονομικόσ 
Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του 
Αναδόχου. 

2. Χυνολικό Εγγυθμζνο Σικονομικό Τφελοσ:  Ψο Σικονομικό Τφελοσ που εγγυάται ο Σικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει 
ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του Αναδόχου. 

3. Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (12 ζτθ):  Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
εντόσ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (12 ζτθ) που εγγυάται ο Σικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ 
επζνδυςθσ όπωσ αναλφεται ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου. 

4. Εγγυθμζνο Σικονομικό Τφελοσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Ψο Σικονομικό Τφελοσ εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Σικονομικόσ Φορζασ ςαν αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Σικονομικι 
Υροςφορά του Αναδόχου. 

5. Υερίοδοσ Αναφοράσ (ανά 3μθνο): Θ χρονικι περίοδοσ τθσ οποίασ οι καταναλϊςεισ ενζργειασ ελζγχονται μζςω του 
Χυςτιματοσ Ψθλεδιαχείριςθσ, για να εξαχκεί θ τελικι πιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και το ποςό τθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ του 
Αναδόχου. 

6. Εκκακάριςθ (ανά ζτοσ): Θ περιοδικι διαδικαςία Ψεχνικισ και Σικονομικισ αποτίμθςθσ τθσ προόδου του αντικειμζνου τθσ 
παροφςθσ και προςδιοριςμοφ του Υραγματικοφ Σικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του Αναδόχου. 

7. Υερίοδοσ Υαρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο): Θ επαναλαμβανόμενθ χρονικι περίοδοσ, ςτθ λιξθ τθσ οποίασ υπολογίηεται θ 
Υραγματικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ, το Υραγματικό Σικονομικό Τφελοσ και το Υραγματικό Σικονομικό Αντάλλαγμα. 

8. Υροβλεπόμενθ Βαςικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ Χυμβατικι 
Εγκατάςταςθ εντόσ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται βάςει των παραδοχϊν τθσ Διακιρυξθσ 
(κατανάλωςθ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν, τιμι κιλοβατϊρασ, και ϊρεσ λειτουργίασ των Φωτιςτικϊν) κακϊσ και του 
Υρογράμματοσ Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου IPMVP που εκπονεί ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ, 
πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ ΧΥΩ. 

9. Υραγματικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται, μζςω  μετριςεων Χυςτιματοσ Ψθλεδιαχείριςθσ βάςει τθσ μεκοδολογίασ του 
Υρογράμματοσ Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου IPMVP, που κατακζτει ο Ανάδοχοσ ςτο 
πλαίςιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ που εκπονεί ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ ΧΥΩ. 
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10. Υραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει 
από τθν εφαρμογι του Εγχειριδίου τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ – Υλθρωμϊν εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ (προςδιορίηεται ωσ διαφορά τθσ Υραγματικισ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ από τθν Υροβλεπόμενθ 
Βαςικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ τθσ Υεριόδου). 

11. Υραγματικό Σικονομικό Τφελοσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Ψο Σικονομικό Τφελοσ που προκφπτει από τθν 
Υραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ 

12. Χυνολικι Υραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ ςυνολικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει ωσ 
αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΧΥΩ. 

13. Χυνολικό Υραγματικό Σικονομικό Τφελοσ:  Ψο ςυνολικό Σικονομικό Τφελοσ που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ 
Χυνολικισ Υραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. 

14. Χυμβατικό Σικονομικό Αντάλλαγμα:  Θ προβλεπόμενθ από τθ Χφμβαςθ, αμοιβι του Σικονομικοφ Φορζα για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ. 

15. Υραγματικό Σικονομικό Αντάλλαγμα: Θ αποδιδόμενθ ςτον Σικονομικό Φορζα αμοιβι για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
του εντόσ μιασ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν Ζκκεςθ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ 
(Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ). 

16. Υιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ»: Θ Βεβαίωςθ που εκδίδει θ 
Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν ειςιγθςθσ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου, μετά από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ 
εξοικονόμθςθσ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου για το φψοσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ τριμθνιαίασ περιόδου 
παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό ο Ανάδοχοσ να τθν χρθςιμοποιιςει για τθν αποδζςμευςθ του αντίςτοιχου ποςοφ από τον 
λογαριαςμό Πεςεγγφθςθσ (escrow account) βάςθ τθσ Χφμβαςθσ Πεςεγγφθςθσ (Υαράρτθμα 6), που αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. 

17. Ζκκεςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου που ςυντάςςεται από τον 
Ανεξάρτθτο Χφμβουλο, δεκαπζντε μζρεσ μετά το τζλοσ κάκε Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο). Θ Ζκκεςθ αυτι 
περιλαμβάνει μετριςεισ και υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον προςδιοριςμό τθσ Υραγματικισ Εξοικονόμιςθσ 
Ενζργειασ, του Υραγματικοφ Σικονομικοφ Σφζλουσ κακϊσ και τθν Σικονομικι Εκκακάριςθ για τον προςδιοριςμό του 
Υραγματικοφ Σικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν Υερίοδο Υαρακολοφκθςθσ, τθν οποία και 
υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με όλα τα ςυνοδά ζγγραφα, όπωσ απαιτείται, για τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ 
Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου». 

18. Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ, κα οριςτεί 
«Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ)» ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 
του Ρ.4412/2016 . Αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΥΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και 
οριςτικι παραλαβι των αντικειμζνων των Χυμβατικϊν Ψευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΥΥΕ ειςθγείται ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ΧΥΩ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 του Ρ.4412/2016. 

 
ΑΦΚΦΣ 1

ο
 ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

Σ Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ υπθρεςία υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προβλεπόμενου χρόνου (παρ. 4 αρ. 105 
ν.4412/16), από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν 
προςκομίςει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ΧΥΩ διζπεται από τα 
κάτωκι: 

1. Διάρκεια ΧΥΩ: 12 ζτθ από τθν ςυνολικι παραλαβι του νζου Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και τθν 
κζςθ ςε λειτουργία του. 

2. Σριςμόσ Επιβλζπουςασ Αρχισ: Σ Διμοσ με τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ ορίηει Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και 
Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ).  

3. Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ, κα οριςτεί 
«Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ)» ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 
του ν.4412/2016. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΥΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και 
οριςτικι παραλαβι των αντικειμζνων των Χυμβατικϊν Ψευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΥΥΕ ελζγχει δειγματολθπτικά 
τα Φωτιςτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. Θ ΕΥΥΕ αποφαςίηει για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ΧΥΩ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 
132 του ν.4412/2016. 
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4. Ακολουκοφμενα Υρότυπα - Υροδιαγραφζσ: Πελζτθ - Υροδιαγραφι του νζου Χυςτιματοσ ςτθριηόμενου ςε Οαμπτιρεσ / 
Φωτιςτικά και υλικά τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Εκνικά και Διεκνι Υρότυπα, 
όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ τθσ ςτθν παροφςασ. 

5. Βαςικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ Χυµβατικι Εγκατάςταςθ, όπωσ ζχει προςδιοριςτεί με 
βάςθ τθν προεκτίμθςθ του Διμου. Χτο Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ αναφζρονται οι τιµζσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν κοςτολόγθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και τον υπολογιςµό του οφζλουσ από τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. 

6. Βάςεισ Ωπολογιςμοφ Δεδομζνων: Χτοιχεία Ξαταναλϊςεων και Οογαριαςμϊν προεκτίμθςθσ Διμου, όπωσ αναγράφονται 
ςτο Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ.  

7. Εγκατάςταςθ Αναδόχου : Ωπογραφι ΧΥΩ - Ζκδοςθ Υρωτοκόλλου Υαράδοςθσ Χριςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ. 

8. Αξιολόγθςθ, Ζλεγχοσ - Ψροποποιιςεισ τθσ ΧΥΩ: 

 Ζγγραφα και Ενζργειεσ τθσ Επιβλζπουςασ Αρχισ, 

 Ειςθγιςεισ Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου & ΕΥΥΕ, 

 Ετιςιοσ Απολογιςτικόσ Ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ΧΥΩ, ειςθγιςεων για τροποποιιςεισ, εντόσ των ορίων τθσ ξσ 
ανακεϊρθςθσ, ςφμφωνα με τουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ προςφοράσ και τθσ αρχικισ ΧΥΩ. 

9. Φωτοτεχνικζσ Πελζτεσ  – Αποτυπϊςεισ: 

 Δειγματολθπτικζσ μετριςεισ του Αναδόχου (30) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά Ξατθγορία Φωτιςτικϊν, 
μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα απαιτοφμενα 
επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ. Ψο κόςτοσ των μετριςεων βαραίνει τον Ανάδοχο. 

 Σι δειγματολθπτικζσ μετριςεισ, όπωσ αναφζρονται παραπάνω, κα πραγματοποιοφνται κάκε 24 μινεσ από τον 
Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, τισ οποίεσ κα ελζγχει ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ και κα 
υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΥΥΕ) για ζλεγχο - αποδοχι.  

 Σ Ανάδοχοσ δφναται ανά 24 μινεσ να υποβάλλει προτάςεισ, οι οποίεσ κα αξιολογοφνται από τον Ανεξάρτθτο 
Χφμβουλο, μποροφν να αφοροφν ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν αναβάκμιςθσ – εξοικονόμθςθσ (net metering - ΑΥΕ) 
και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΥΥΕ) για ζλεγχο - αποδοχι. 

10. Πζγιςτοσ Χρόνοσ Ωλοποίθςθσ: Κα υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, 
από τουσ προςφζροντεσ, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι μικρότερο των 12 μθνϊν. 

11. Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Χωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν Οαμπτιρων που δεν είχαν αρχικά προβλεφκεί 
ςτθν Διακιρυξθ: Εντόσ 6 μθνϊν υποβολι από τον Ανάδοχο ςχεδίου αναγκαίων παρεμβάςεων. Σι νζεσ παρεμβάςεισ κα 
αποτελοφν προςκικθ τθσ υφιςτάμενθσ ΧΥΩ, με χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, κατόπιν αξιολόγθςθσ από τον 
Ανεξάρτθτο Χφμβουλο και αποδοχισ από  τθν ΕΥΥΕ. 

12. Ωποχρζωςθ Αναδόχου για ενεργειακζσ υπθρεςίεσ νζων φωτιςτικϊν ςθμείων που εγκακιςτά ο Διμοσ με δικζσ του 
δαπάνεσ και δεν προβλζπονται ςτθν Διακιρυξθ: 100% με προβλζψεισ επζκταςθσ τθσ ΧΥΩ, με χριςθ τθσ ριτρασ 
ανακεϊρθςθσ, ςε περιπτϊςεισ επζκταςθσ δικτφου, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ Αρχικισ ΧΥΩ. 

13. Ευκφνθ αποκλειςτικισ Διαχείριςθσ - Οειτουργίασ του Χυςτιματοσ: Ανάδοχοσ 100%. 

14. Επζμβαςθ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν: 100% Ανάδοχοσ εντόσ 48 ωρϊν, για κάκε βλάβθ που αφορά τον εξοπλιςμό 
που ζχει εγκαταςτιςει και εντοπίηεται από το Χφςτθμα Ψθλεδιαχείριςθσ-Ψθλεελζγχου. Θ Ωπθρεςία ςυνεργάηεται με τον 
Ανάδοχο για τον εντοπιςμό και τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που αφορά τθ ςυνολικι λειτουργία του Δικτφου 
Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ και ειδικότερα μεριμνά για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των Υινάκων Διανομισ και τθν ςυνολικι 
τροφοδοςία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, ϊςτε θ λειτουργία του να εναρμονίηεται με το ςφνολο των υποχρεϊςεων 
τθσ παροφςασ. 

15. Λδιοκτθςία Ωποδομϊν, Εξοπλιςμοφ και Δικτφων: Σ Διμοσ, ςτον οποίο ανικουν κατά κυριότθτα οι εγκαταςτάςεισ και οι 
υποδομζσ που ζχει εγκαταςτιςει ο ίδιοσ (δρόμοι, πλατείεσ κ.λπ.). Χτον Σδοφωτιςμό (ςτφλοι ΔΕΘ) ο Διμοσ ζχει 
δυνατότθτα παρζμβαςθσ μόνο ςε επίπεδο  αλλαγισ των Φωτιςτικϊν. 

16. Χυμμετοχι Αναδόχου ςτθν πικανι καταςκευι νζων υπθρεςιϊν υποδομϊν Oδοφωτιςμοφ: 0% ςε περίπτωςθ μθ 
επζκταςθσ τθσ ΧΥΩ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016. 

17. Χυμμετοχι Αναδόχου ςτισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ του Χυςτιματοσ - Αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ που ςυμπεριλιφκθκε 
ςτθ Χφμβαςθ: 100%. 

18. Υλθρωμι Οογαριαςμϊν ΔΕΘ: Ευκφνθ 100% Διμοσ. 

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

20. Υοινικζσ Ευκφνεσ για τθ λειτουργία του Αναδόχου - Ψιρθςθ τθσ Εργατικισ Ρομοκεςίασ: Ανάδοχοσ 100%. 
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21. Πζτρθςθ και επαλικευςθ τθσ Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και τθσ αντίςτοιχθσ Υλθρωμισ του Αναδόχου 
(Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία IPMVP): 

Θ διαδικαςία μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αφορά τθ ςυςτθματικι διαδικαςία από τθν οποία 
προκφπτει επαρκισ γνϊςθ του υφιςτάμενου ςυνόλου των χαρακτθριςτικϊν Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ και μζςω του 
οποίου προςδιορίηεται ποςοτικά θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςυντάςςεται Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων. 

Σ Ανάδοχοσ κα εκδίδει ανά τρίμθνο, Δελτίο Πζτρθςθσ Ξαταναλϊςεων ςτο οποίο κα εμφανίηεται θ εξοικονόμθςθ που 
επετεφχκθ το προθγοφμενο διάςτθμα, ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ κα επαλθκεφει τθν παραπάνω εξοικονόμθςθ, μζςω τθσ 
«Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία IPMVP», θ οποία 
περιγράφεται ακολοφκωσ : 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ επαλικευςθσ κα λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω : 

1. Θ «Ενζργεια Υεριόδου Αναφοράσ» θ οποία ζχει υπολογιςτεί και είναι γνωςτι  από τα Χυμβατικά Ψεφχθ του 
Διαγωνιςμοφ, αφορά ςτθν ενεργειακι κατανάλωςθ του ζτουσ βάςθσ, με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, οι οποίεσ είναι: 

 Αναγωγι τθσ «Ενζργειασ Υεριόδου Αναφοράσ», ςε τριμθνιαία από ετιςια.  

 Υροςαρμογι τθσ  «Ενζργειασ Υεριόδου Αναφοράσ», ςτα πραγματικά δεδομζνα ςε ςχζςθ με τον αρικμό και το είδοσ 
των ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων τα οποία κα προκφψουν από τθν Επιβεβαίωςθ του τελικοφ αρικμοφ 
Φωτιςτικϊν Χωμάτων, μζςω τθσ καταγραφισ του Αναδόχου.  

2. Σι μετριςεισ των εγκατεςτθμζνων μετρθτϊν.  

Πετά τθν ςφγκριςθ των παραπάνω παραμζτρων ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ κα επαλθκεφει ι όχι τθν τριμθνιαία 
εξοικονόμθςθ και κα τθν διαβιβάηει για ζλεγχο - αποδοχι ςτθν ΕΥΥΕ. 

Υεριγραφι τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ δεδομζνων  

Ζκκεςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: 

 Χυντάςςεται Ζκκεςθ ςτο τζλοσ κάκε Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει μετριςεισ και 
υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον προςδιοριςμό τθσ Υραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, για τθν Υερίοδο 
Υαρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Θ πραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ, κα είναι θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ.  

 Θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ κα προκφπτει κάκε φορά από τισ τριμθνιαίεσ αναφορζσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ του Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου & Ελζγχου Ενζργειασ, που κα εγκαταςτακεί. 

 Σι αναφορζσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κα προζρχονται από τουσ μετρθτζσ ενζργειασ ανά κόμβο Ψθλεδιαχείριςθσ, που 
είτε κα είναι ενςωματωμζνοι ςτθ λειτουργία του Ξόμβου Ψθλεδιαχείριςθσ, είτε κα είναι τρίτο ςφςτθμα που κα 
επικοινωνεί με τθν πλατφόρμα Ψθλεδιαχείριςθσ. Ψο ςφνολο τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ που κα υπολογίηεται κα 
ςυγκρίνεται με τθν Ενεργειακι Ξατανάλωςθ τθσ αντίςτοιχθσ χρονικισ περιόδου του ζτουσ βάςθσ (Βαςικι Ενεργειακι 
Ξατανάλωςθ) και ζτςι από τθν  διαφορά κατανάλωςθσ κα προκφψει θ εξοικονόμθςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε 
ΞWh θ οποία και κα πιςτοποιείται από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο, ο οποίοσ κα ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για 
ζλεγχο - αποδοχι. 

Αναμενόμενθ Χυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Χφμφωνα με το «International Performance Measurement and Verification Protocol – Concepts and Options for 
Determining Energy and Water Savings Volume 1 (EVO 10000 – 1:2012)», οι εξοικονομιςεισ προκφπτουν από τθν 
ακόλουκθ εξίςωςθ: 

 Αναμενόμενθ Εξοικονόμθςθ = (Χριςθ ι Ηιτθςθ Υεριόδου Βαςικισ Γραμμισ – Χριςθ ι Ηιτθςθ Πετροφμενθσ 
Υεριόδου) ± Υροςαρμογζσ. 

Θ Βαςικι γραμμι ςε μια υπάρχουςα εγκατάςταςθ αποτελεί τθν απόδοςθ τθσ εγκατάςταςθσ ι του ςυςτιματοσ πριν από 
τθν οποιαδιποτε τροποποίθςθ/ςθμαντικι μεταβολι. 

Αυτι θ βαςικι γραμμι (baseline) υφίςταται φυςικά και μπορεί να μετρθκεί πριν υλοποιθκοφν οι αλλαγζσ. Χτο IPMVP 
περιγράφονται οι προχποκζςεισ για τον ορκό κακοριςμό τθσ βαςικισ γραμμισ.  

Χφμφωνα με τισ ςθμαντικότερεσ από αυτζσ θ περίοδοσ τθσ βαςικισ γραμμισ (baseline): 

 Κα πρζπει να αντιπροςωπεφει όλουσ τουσ τρόπουσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. Χτθν περίπτωςι αυτι θ μζτρθςθ κα 
πρζπει να αντιπροςωπεφει όλουσ τουσ τφπουσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων (Φωτιςτικά Χϊματα, Οαμπτιρεσ και 
Υροβολείσ).  
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 Θ περίοδοσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει ζναν πλιρθ κφκλο λειτουργίασ με όλεσ τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ ενόσ 
κανονικοφ κφκλου εκμετάλλευςθσ από τθ μζγιςτθ ενεργειακι χριςθ ςτθ ελάχιςτθ. Χτθν περίπτωςθ του Σδοφωτιςμοφ 
κα πρζπει να αντιπροςωπεφει ζνα ολόκλθρο ζτοσ ι πολλαπλάςια αυτοφ. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι ϊρεσ θλιοφάνειασ 
(αντιςτοίχωσ και τθσ νφχτασ όπου ανάβουν τα φϊτα), αλλάηουν από εποχι ςε εποχι.  

 Κα πρζπει να περιλαμβάνει μόνο χρονικζσ περιόδουσ για τισ οποίεσ όλα τα ςτακερά και μεταβλθτά ςτοιχεία ενζργειασ 
που διζπουν τθν εγκατάςταςθ είναι γνωςτά. Αναφορικά με τον φωτιςμό των δρόμων όλα τα ςτοιχεία είναι πάντα 
γνωςτά, κακϊσ ο χρόνοσ λειτουργίασ των φωτιςτικϊν ςθμείων εξαρτάται μόνον από τισ ϊρεσ τθσ νφχτασ για τθν κάκε 
εποχι.  

 Ψυπικϊσ, ζνα ολόκλθρο ζτοσ δεδομζνων τθσ γραμμισ βάςθσ είναι απαραίτθτο για να κακοριςτεί ζνασ πλιρθσ κφκλοσ 
λειτουργίασ. Θ προχπόκεςθ αυτι τθρείται παραπάνω.   

Χφμφωνα με το IPMVP για τθν αποτφπωςθ των εξοικονομιςεων : 

 Πε βάςθ τθν περίοδο απόδοςθσ ι αποφευχκείςα χριςθ ενζργειασ (Reporting – Period Basis or Avoided Energy Use).  

 Πε βάςθ ςτακερζσ ςυνκικεσ ι κανονικοποιθμζνεσ εξοικονομιςεισ (Fixed Conditions Basis or Normalized Savings). 

 Χφμφωνα με το IPMVP, οι εξοικονομιςεισ υπό τθν προςζγγιςθ «αποφευχκείςασ χριςθσ ενζργειασ», (Avoided Energy 
Use), αποτυπϊνονται με τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

Αποφευχκείςα χριςθ ενζργειασ (ι εξοικονόμθςθ) = προςαρμοςμζνθ ενζργεια αναφοράσ – ενζργεια περιόδου απόδοςθσ 
± μθ ςυνικεισ προςαρμογζσ τθσ ενζργειασ περιόδου αναφοράσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ περιόδου απόδοςθσ. 

Τπου: ωσ προςαρμοςμζνθ ενζργεια βάςθσ ορίηεται θ ενζργεια βάςθσ πλζον των ςυνικων προςαρμογϊν (routine 
adjustments) που απαιτοφνται προκειμζνου να προςαρμοςτεί ςτισ ςυνκικεσ τθσ περιόδου απόδοςθσ. Χτθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ, και ελλείψει ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ςτο Χφςτθμα Σδοφωτιςμοφ για τθν δθμιουργία ενόσ μακθματικοφ 
μοντζλου το οποίο ςυςχετίηει τα πραγματικά ενεργειακά δεδομζνα τθσ ενζργειασ βάςθσ με κατάλλθλθ/εσ ανεξάρτθτθ/εσ 
μεταβλθτι/εσ ςτθν Υερίοδο Αναφοράσ, θ προςαρμοςμζνθ ενζργεια αναφοράσ προκφπτει από τον υπολογιςμό του 
πλικουσ και του είδουσ των φωτιςτικϊν πριν τθν αντικατάςταςθ και το πολλαπλαςιαςμό τθσ πραγματικισ ιςχφοσ τουσ με 
τισ ϊρεσ και μζρεσ λειτουργίασ οι οποίεσ είναι δεδομζνεσ. 

 
ΑΦΚΦΣ 2

Σ
  ΔΛΑΦΞΕΛΑ – ΧΩΠΒΑΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - ΛΧΧΩΣΩΧΑ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ 

Θ ΧΥΩ είναι ςε ιςχφ από τθν ανάρτθςι τθσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ και θ ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ ξεκινά με τθν εκκίνθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ υπογραφισ (με όποιον τρόπο αυτι επζλκει κατά τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27)  των Χυμβάςεων Πεςεγγφθςθσ και Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων μιασ και αυτζσ οι τελευταίεσ 
ςυνιςτοφν Υαραρτιματα – παρακολουκιματα τθσ ΧΥΩ (δθλαδι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με αυτιν) και 
όχι αποςπαςτζσ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ με τυχόν ςυμπλθρωματικζσ, επί τθσ ΧΥΩ, ςυμφωνίεσ. Θ διάρκειά τθσ είναι 12 ζτθ, μετά 
τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι του ζργου τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι που δεν 
μπορεί να ξεπεράςει τουσ 12 μινεσ . Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι των 
Χυμβατικϊν Ψευχϊν και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ. 

Θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ κανονιςτικζσ 
πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
1. Ψου ν. 4782/2021 (Αϋ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν 
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

2. Ψο ν.4412/2016: “Χυμβάςεισ Δθμοςίων  Ζργων, Υρομθκειϊν, Ωπθρεςιϊν” (Αϋ147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Ξράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 
οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37. 

4. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για 
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337. 

5. Ψο ν.4605/19 (Α’ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαικοφ Ξοινοβουλίου 
και του Χυμβουλίου τθσ 8

θσ
 Λουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν 

πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι 
τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) – Πζτρα για τθν επιτάχυνςθσ του ζργου του Ωπουργείου Σικονομίασ και ανάπτυξθσ, και 
άλλεσ διατάξεισ»  

6. Ψο άρκρο 209 παρ. 4-11, ν.3463/2006 (Φ.Ε.Ξ. 114/8-6-2006Αϋ): όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 
7. Ψο ν.3852/2010: “Αρχιτεκτονικι Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ” όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

8. Tο ν.4129/2013 (ΦΕΞ 52/28-02-2013, τ. Αϋ): “Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο”, ωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει. 
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9. Ψο ν.3855/2010 (ΦΕΞ 95Α’ 23-06.2010) και ειδικότερα το άρκρο 16 για τισ Χυμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) και τθν 
υλοποίθςθ αυτϊν: «Πζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ 
και άλλεσ διατάξεισ». 

10. Tθν παρ. Η, του ν.4152/2013 (Α' 107): «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

11. Ψο ν.3861/2010 (ΦΕΞ A1112): “Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθκικαν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Υρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ 
(Αϋ112) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 

12. Ψο άρκρου 4 του Υ.Δ. 118/07 (Αϋ150) 

13. Ψο ν.4013/2011 (ΦΕΞ 204/15-09-2011, τ. Αϋ): “Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων - Αντικατάςταςθ του 6

ου
 κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ”.  

14. Ψο ν.4342/2015 Χυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 25

θσ
 Σκτωβρίου 2012 «Για τθν ενεργειακι απόδοςθ, τθν τροποποίθςθ των Σδθγιϊν 

2009/125/ΕΞ και 2010/30/ΕΕ και τθν κατάργθςθ των Σδθγιϊν 2004/8/ΕΞ και 2006/32/ΕΞ» όπωσ τροποποιικθκε από τθν 
Σδθγία 2013/12/ΕΕ του Χυμβουλίου τθσ 13

θσ
 Παΐου 2013 «Για τθν προςαρμογι τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου για τθν ενεργειακι απόδοςθ, λόγω τθσ προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Ξροατίασ» 
και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 143/9-11-2015).   

15. Ψο ν.3851/2010: “Υερί Επιτάχυνςθσ ανάπτυξθσ ΑΥΕ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ *Δεςμευτικοί εκνικοί ςτόχοι 
για διείςδυςθ ΑΥΕ ςτθν τελικι εν

ερ
γειακι κατανάλωςθ ζωσ 2020” (ΦΕΞ 85 Α’/4-6-2010)]. 

16. Ψο ν.4122/2013: “Υερί Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Σδθγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΞ Αϋ 42/19-2-2013). 

17. Ψθν Ω.Α. Δ6/7094/30.03.2011: “Υλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για 
τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ. Ξατάλογοσ ενδεικτικϊν 
επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ” (ΦΕΞ 918 
Β’/2011). 

18. Ψο ν.4555/2018 (ΦΕΞ 133 Α’): Πεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ 
δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΣΨΑ (Υρόγραμμα 
Ξλειςκζνθσ).  

19. Ψθν Ω.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν, Οειτουργία, Πθτρϊο, Ξϊδικασ δεοντολογίασ και 
ςυναφείσ διατάξεισ” (ΦΕΞ 1228 Β’/2011), όπωσ ιςχφει ςιμερα και τθν  ΩΑ ΔΕΥΕΑ/Γ/οικ. 176381/21.06.2018: «Επιχειριςεισ 
Ενεργειακϊν Ωπθρεςιϊν, Ενεργειακζσ Ωπθρεςίεσ, Πθτρϊο και Ξϊδικασ Δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν 
Ωπθρεςιϊν» (ΦΕΞ 2672 Β’ 06.06.2018). 

20. Ψο ν.2859/2000 (Α’ 248): “Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ”. 

21. Ψο ν.2690/1999 (Α' 45) : “Ξφρωςθ Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ & άλλεσ διατάξεισ”  (άρκρα 7 & 13 ζωσ 15). 

22. Ψο ΥΔ 28/2015 (Α' 34): “Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”. 

23. Ψο ΥΔ π.δ. 80/2016 (Αϋ145) : “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”. 

24. Ψο ΥΔ 39/2017 (Αϋ64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Υ.Υ.» 

25. Ψο ν.429/1976: “Υερί υπολογιςμοφ & τρόπου είςπραξθσ δθμοτικϊν & κοινοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ & 
ρυκμίςεωσ ςυναφϊν κεμάτων” (ΦΕΞ 235 Αϋ/1976). 

26. Ψα άρκρα 21&22 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 “Υερί των προςόδων των Διμων & Ξοινοτιτων, όπωσ επιβλικθκαν υπζρ Διμων & 
Ξοινοτιτων για Ψζλθ Ξακαριότθτασ & για Ψζλθ Φωτιςμοφ, για τισ παρεχόμενεσ από τουσ ΣΨΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 
κοινοχριςτων χϊρων, περιςυλλογισ & αποκομιδισ των απορριμμάτων, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν 
θλεκτροφωτιςμοφ των κοινοχριςτων χϊρων” (ΦΕΞ 2 Α’/03-01-1989). 

27. Ψον.4270/2014 (Α' 143): “Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – 
Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ”. 

28. Ψο ν.4250/2014 (Α' 74): “Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν Υροςϊπων και Ωπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου Ψομζα - Ψροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ” και ειδικότερα τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1. 

29. Ψθν Απόφαςθ του Ωπουργοφ Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με αρ. 
ΔΛΧΞΥΣ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΞ 2540/Β/07-11-2011): “Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό 
μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθν διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν 
αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων”. 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



 50 

30. Ψο άρκρο 37, του ν.4320/2015 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

31. Ψο άρκρο  25, παρ. 12 του ν.1828/1989. 

32. Ψον ν.3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Ψφπο και 
άλλεσ διατάξεισ». 

33. Ψο άρκρο 2  παρ. 1 του Α.Ρ. 344/1968 “Υερί αποςβεςτικισ προκεςμίασ βεβαιϊςεωσ εςόδων”. 

34. Ψο ν.3310/2005 (Α' 30): “Πζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Χ.Φ., 
του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66): “Σνομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»”, τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν 
αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν.4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α. των 
μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β. των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει ςιμερα. 

35. Ψου Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΞ και του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ (Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων) (Ξείμενο 
που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΣΧ) OJ L 119. 

36. Ψου ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 
Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ». 

37. Ψθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου 
Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

38. Ψθν με αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Χυμβάςεων 
Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)». 

39. Ψθσ αρικμ. Ξ.Ω.Α. οικ. 60967 Ε 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Ψιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
Χυμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44). 

40. Ψθσ αρικμ. 63446/2021 Ξ.Ω.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Ξακοριςμόσ Εκνικοφ Πορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο 
πλαίςιο των Δθμοςίων Χυμβάςεων». 

41. Ψθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)».  

42. τθσ αρικμ. Ξ.Ω.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Υράςινεσ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ» (ΑΔΑ: 
ΨΦΨΣ46ΠΨΟΦ-Χ92). 

43. Ψων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων, εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά 
ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ εργατικοφ κοινωνικοφ περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Σ Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ υπθρεςία υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προβλεπόμενου χρόνου (παρ. 4 αρ. 105 
ν.4412/16), από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν 
προςκομίςει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 
ΑΦΚΦΣ 3

ο
 ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΨΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΥΑΦΣΩΧΑΧ 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΧΥΩ και ο Διμοσ να εξαςφαλίςει 
του απαραίτθτουσ πόρουσ (ανταποδοτικά τζλθ) που κα προκφψουν από τθν εξοικονόμθςθ των δαπανϊν του που κα επιφζρει θ 
μείωςθ του Ενεργειακοφ Ξόςτουσ του Χυμβατικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων. 

 
ΑΦΚΦΣ 4

ο
 ΧΩΠΒΑΨΛΞΑ ΨΕΩΧΘ 

Ψα παρακάτω ζγγραφα, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ΧΥΩ και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ ωσ 
ακολοφκωσ: 1. Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ), 2. Διακιρυξθ – Υαραρτιματα αυτισ και τυχόν διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ, 
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3. Υροςφορά Αναδόχου. Πε βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των εγγράφων επιλφονται τυχόν αντιφάςεισ ι αντικροφςεισ όρων, 
υπό τθν ζννοια ότι κατιςχφει ζναντι παντόσ ο όροσ που προβλζπεται ςτο αυξθμζνθσ τυπικισ ιςχφοσ ζγγραφο. 

 
ΑΦΚΦΣ 5

ο
 ΨΦΣΥΣΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ - ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘ 

Σ διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με Θλεκτρονικό Διεκνι Ανοικτό Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ν.4412/16, με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν ςυμφερότερθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Υοιότθτασ – Ψιμισ. 

Θ ΧΥΩ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο για τθν παροχι υπθρεςιϊν Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, 
δθλαδι τθν εγκατάςταςθ υλικϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ λειτουργία / ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ για 12 ζτθ, μετά 
τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ και τθν πιςτοποίθςθ τθσ ετοιμότθτασ λειτουργίασ του νζου ςυςτιματοσ, για τθν επίτευξθ 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και αντίςτοιχου με αυτιν Σικονομικοφ Σφζλουσ. Θ ΧΥΩ που κα ςυναφκεί κα είναι Χφμβαςθ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ  (ΧΕΑ), με βάςθ το ν.3855/10 και το άρκρο 16 αυτοφ, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 
ΑΦΚΦΣ 6

ο
 ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ 

Σι εγγυιςεισ του Αναδόχου, προβλζπονται ωσ εξισ: 

1. Εγγφθςθ Χυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 72, του ν.4412/16. 

Θ Υροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι 
Επιςτολι Χυμμετοχισ, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΥΑ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι 
252.569,04€. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Ωπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. Σι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.  να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
Σικονομικό Φορζα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Σικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

 Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Χυμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ Ελλάδασ, αν δεν είναι 
διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  Σι 
Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Σικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω 
παραγράφου και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία : α. θμερομθνία ζκδοςθσ, β. εκδότθ, γ. Ανακζτουςα 
Αρχι ςτθν οποία απευκφνονται, δ. αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε. ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ. πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Π. και 
διεφκυνςθ του Σικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ),  η. τουσ όρουσ ότι : αα. θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ. ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ. ςτοιχεία τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ. θμερομθνία λιξθσ ι χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι. ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια. ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ, τον αρικμό αλλά και τον τίτλο τθσ ςχετικισ Χφμβαςθσ (ΧΥΩ).  

 Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ Σικονομικϊν Φορζων θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των Σικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ. Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, 
ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ, αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθν Χφμβαςθ (ΧΥΩ) ι 
να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ (ΧΥΩ) Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα 
οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ 
Εγγφθςθ Χυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ.  

 Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τριάντα (30) θμζρεσ τουλάχιςτον μετά το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ 
τθσ Υροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Σικονομικό Φορζα που κθρφχκθκε Ανάδοχοσ με τθν προςκόμιςθ τθσ Εγγυθτικισ 
Επιςτολισ Ξαλισ Εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ του με βάςθ το ν.4605/2019. 
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 Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο Σικονομικόσ Φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά, ι υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ΧΥΩ. 

 

2. Εγγφθςθ Ξαλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72, του ν. 4412/16. 

 Ξατά τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 
αντιςτοιχεί ςτο 4% επί τθσ αξίασ τθσ ΧΥΩ, εκτόσ ΦΥΑ, διάρκειασ που προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ που αναφζρεται ςτθν Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ), από πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.4364/ 2016 
(Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ 
ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι 
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ Σικονομικό Φορζα. 

 Θ ανωτζρω Εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 (παρ. 1Β), του νόμου 4412/2016 και 
εκδίδεται κατ’ επιλογι των Σικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου και 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία : α. τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β. τον εκδότθ, γ. τθν Ανακζτουςα Αρχι 
προσ τθν οποία απευκφνονται, δ. τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε. το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ. τθν πλιρθ επωνυμία, 
τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του Σικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ), η. τουσ όρουσ ότι : θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ. ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ. τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
Διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ. τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι. τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά  
εντόσ 5 θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια. ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό αλλά και τίτλο τθσ ΧΥΩ. Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ 
εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ΧΥΩ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του 
ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ. 

 Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν ςυνολικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν 
υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και αντικακίςταται από Εγγυθτικι Ξαλισ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ.   

 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ΧΥΩ και κάκε 
απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 

 Θ Εγγφθςθ Ξαλισ Εκτζλεςθσ, αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ 
των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
Χφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ  γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου. 

3. Εγγφθςθ Ξαλισ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ, ςφμφωνα  με το άρκρο 72, του ν.4412/16. 

 Θ Εγγυθτικι Επιςτολι  Ξαλισ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ, κα αφορά ςτθν ςυνολικι διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν  και  
το φψοσ τθσ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5%, επί του ετιςιου ποςοφ καταβολισ ςτθν Ανάδοχο που κα προβλζπει θ ΧΥΩ,  
εκτόσ ΦΥΑ. Κα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ τθσ ΧΥΩ και κα εκδίδεται ανάλογα με 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ Διακιρυξθσ). 

 Σι εγγυιςεισ Ξαλισ Εκτζλεςθσ και Ξαλισ Οειτουργίασ - Χυντιρθςθσ, καταπίπτουν  ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
Χφμβαςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα.  

4. Ξρατιςεισ. 

Σι δαπάνεσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Σ ΦΥΑ βαρφνει τον Διμο. Τλεσ οι δαπάνεσ, 
φόροι, τζλθ, χαρτόςθμα και τυχόν ζξοδα ελζγχου κακϊσ και κρατιςεισ α. υπζρ Ε.Α.Α.Δ.Θ.Χ.Ω. 0,07%,  β. φόροσ ειςοδιματοσ 8% 
επί τθσ κακαρισ αξίασ, γ. υπζρ δθμοςίου 0,02% (αρ. 36 παρ. 6 του ν.4412/16), δ. υπζρ ΑΕΥΥ 0,06%, βαρφνουν τον ανάδοχο και 
κα περιλθφκοφν ςτθν προςφερόμενθ τιμι. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.   

 
ΑΦΚΦΣ 7

ο
 ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΕΑΦΨΘΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΣΩ 
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Σι Ωπθρεςίεσ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου, περιλαμβάνουν τα εξισ: 

Υερίοδοσ Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων και Αναβακμίςεων  

 Ψθ ςφνταξθ Εγχειριδίου Οειτουργίασ και Ελζγχου για τθν Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ το διεκνζσ Υρότυπο Πζτρθςθσ και 
Επαλικευςθσ (IPMVP) το οποίο κα περιλαμβάνει το Υλάνο Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ που 
υποβάλλει ο Ανάδοχοσ,  

 Ψθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπόνθςθσ των Πελετϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του Υλάνου Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ τθσ 
Εξοικονόμθςθσ που οφείλει να εκπονιςει ο Ανάδοχοσ αναφορικά με το Ζργο,  

 Ψθν παρακολοφκθςθ των Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν, 

 Ψθ διεξαγωγι τριμθνιαίων επιςκζψεων ςτουσ χϊρουσ του ζργου και τθν εκπόνθςθ και παράδοςθ ςτον Ανάδοχο 
Ψριμθνιαίων Εκκζςεων Υροόδου, όπου κα αναφζρονται τυχόν μθ εκτελεςκείςεσ Ενεργειακζσ Υαρεμβάςεισ ι Υαρεμβάςεισ 
που δεν ςυμβαδίηουν με τουσ όρουσ τθσ ΧΥΩ, 

 Ψθ διατφπωςθ ζγγραφθσ γνϊμθσ, εφόςον αυτι ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εάν ζχει προκφψει ςθμαντικι 
κακυςτζρθςθ ςτο Χρονοδιάγραμμα Ωλοποίθςθσ το οποίο υποβάλλεται επικαιροποιθμζνο από τον Ανάδοχο εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν, 

 Ψθν ζκδοςθ και υποβολι ςτον Ανάδοχο  και τθν Ανακζτουςα Αρχι, Ζκκεςθσ Υιςτοποίθςθσ κατά τθν ολοκλιρωςθ του 
ελζγχου των Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων που προβλζπονται ςτο Ζργο μετά τθν υποβολι τθσ αντίςτοιχθσ Ζκκεςθσ 
Σλοκλιρωςθσ από τον Ανάδοχο,  

 Ψθν ζκδοςθ του Υιςτοποιθτικοφ ολοκλιρωςθσ Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων ι τθν ζκδοςθ ζκκεςθσ των ηθτθμάτων που 
πρζπει να διευκετθκοφν προκειμζνου να εκδοκεί το Υιςτοποιθτικό Σλοκλιρωςθσ,  

 Ψθ διατφπωςθ ζγγραφθσ γνϊμθσ κάκε ηθτιματοσ εκτάκτωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Υερίοδοσ Ωπθρεςιϊν  

 Ψον ζλεγχο και τυχόν διόρκωςθ του λογαριαςμοφ που ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο με τθν επίτευξθ τθσ Ενεργειακισ 
Εξοικονόμθςθσ και τα ςυνοδευτικά αυτοφ KPIs, ςτοιχεία/ ςχζδια, προκειμζνου να εκδϊςει τθν αντίςτοιχθ Ζκκεςθ 
Υαρακολοφκθςθσ, το αντίςτοιχο Υιςτοποιθτικό Εξοικονόμθςθσ και τθ Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Υλθρωμισ.  

 Ψθν ςυμμετοχι ςτθν Ψριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ (εάν και εφόςον ςυμφωνοφν τα μζρθ ςε επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ με 
προςφυγι ςε διαιτθςία) για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου και Διμου. 

ΑΦΚΦΣ 8
ο
 ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ 

α. Σι εργαςίεσ ανάπτυξθσ και διαμόρφωςθσ κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν ΧΥΩ 
και ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τθν Πελζτθ Εφαρμογισ τθν  οποία  κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, θ ευκφνθ δε για τθν τιρθςθ των όρων αυτι βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, β. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να εκτελζςει το Αντικείμενο, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ΧΥΩ. Θ Πελζτθ 
Εφαρμογισ, θ οποία κα πρζπει να ζχει παραδοκεί από τθν Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 
υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ Πεςεγγφθςθσ τθσ ΧΥΩ, κα πρζπει να ζχει τα εξισ Υαραδοτζα: 

 Υαραδοτζο 1: Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Χωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, 
ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) - Ωποβολι Υρογράμματοσ Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ (διεκνζσ πρότυπο IPMVP). 

 Υαραδοτζο 2: Ξατθγοριοποίθςθ των Σδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά 
μόνο και όχι λαμπτιρεσ). 

 Υαραδοτζο 3: Υραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Πελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ) για κάκε κατθγορία Σδοφ και τθν 
γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ Σδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά μόνο και όχι 
λαμπτιρεσ).  

 Υαραδοτζο 4: Υρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Οαμπτιρων / Φωτιςτικϊν LED, ςφμφωνα με τθν αντιςτοίχιςθ ςτο Υαράρτθμα 3: 
Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ.  

 Υαραδοτζο 5: Υρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Πετρθτϊν (Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ), με ςκοπό τθν εκτζλεςθ των 
κατάλλθλων μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ του νζου Δικτφου (κα 
κεωρθκοφν ωσ πραγματικι κατανάλωςθ του νζου Δικτφου). Πζςω τθσ λειτουργίασ του "Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου - 
Ψθλεδιαχείριςθσ & Ελζγχου Ενζργειασ" και των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα ςτοιχεία μζτρθςθσ τθσ 
κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του νζου Δικτφου και κα επαλθκεφονται με βάςθ το  Εγχειρίδιο Οειτουργίασ & 
Ελζγχου ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο μζτρθςθσ και επαλικευςθσ (IPMVP). 

 Υαραδοτζο 6: Υαραμετροποίθςθ νζου Χυςτιματοσ, ςτθριηόμενου ςτον εξοπλιςμό και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν 
(Οαμπτιρεσ/ Φωτιςτικά, hardware, software, κλπ).     

 Υαραδοτζο 7 : Σριςτικοποίθςθ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ. 

 
ΑΦΚΦΣ 9

Σ
 ΩΥΕΦΓΣΟΑΒΣΛ 

1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ΧΥΩ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 
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από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου. 

2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον 
είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι 
των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ΧΥΩ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ΧΥΩ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016). Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ΧΥΩ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ΧΥΩ είτε από τον 
ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

 
ΑΦΚΦΣ 10

Σ
 ΞΑΟΘ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Ξακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει καλι και επιμελι χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, ενθμερϊνοντασ 
εγκαίρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τυχόν επικείμενουσ ι προκλθκζντεσ κινδφνουσ ι ηθμίεσ. 

 
ΑΦΚΦΣ 11

Σ
 ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Σ Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ παροφςασ ΧΥΩ, είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για 
να εξαςφαλίηεται, θ αςφαλισ, εφρυκμθ και ςε υψθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και θ 
άμεςθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςι του ςε τακτικζσ, ζκτακτεσ ι / και επείγουςεσ καταςτάςεισ.  Σ χρόνοσ αποκατάςταςθσ 
ορίηεται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και προβλζπεται ρθτά ςτθν Πελζτθ Εφαρμογισ και ςτθν ΧΥΩ και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ 48 ϊρεσ. Θ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ, γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνου Υρογράμματοσ 
Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ ςφμφωνα με τθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου, τθν Πελζτθ Εφαρμογισ και τθν Πεκοδολογία 
& Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου, που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο. Ψο Υρόγραμμα Χυντιρθςθσ μπορεί να 
ανακεωρείται κατά διαςτιματα μετά από πρόταςθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και τθν κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του 
Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου. Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία δζςμευςθ, υποχρζωςθ ι ευκφνθ αναλαμβάνει για τθν εκτζλεςθ των 
προαναφερόμενων πλθν περιπτϊςεων κλοπϊν, και φυςικϊν καταςτροφϊν, που τότε ι αποκατάςταςθ τθσ ηθμία επιβαρφνει 
τθν Ανακζτουςα Αρχι.   

 
ΑΦΚΦΣ 12

Σ
 ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ι βλάβθ προκλικθκε ςτθν εγκατάςταςθ, και ςτα προϊόντα ι τον 
εξοπλιςμό από οποιαδιποτε αιτία, πλθν των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 24 τθσ παροφςασ. Σ 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ ΧΥΩ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ. Ζνα πρωτότυπο τθσ 
εκάςτοτε αςφαλιςτικισ Χφμβαςθσ μαηί με τα Υαραρτιματά τθσ, κακϊσ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεϊν τθσ, 
κα παραδίδεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθν ζκδοςι τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με ευκφνθ του Αναδόχου. 

 
ΑΦΚΦΣ 13

Σ
 ΕΥΛΧΞΕΨΘ – ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ΕΥΥΕ και ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ δικαιοφνται ανά πάςα ςτιγμι και κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ΧΥΩ να 
επιςκζπτονται και να επικεωροφν τθν Εγκατάςταςθ μαηί οποιοδιποτε άλλο αρμόδιο πρόςωπο για να ελζγξουν τθν καλι 
κατάςταςι τθσ, να εξακριβϊςουν τυχόν φκορζσ, μετατροπζσ ι μεταβολζσ τθσ χριςεωσ/ λειτουργιϊν αυτισ και να ελζγξουν τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ των όρων τθσ ΧΥΩ από τον Ανάδοχο. 

 
ΑΦΚΦΣ 14

Σ
 ΕΞΧΩΦΘΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ – ΕΥΛΨΦΕΥΨΕΧ ΠΕΨΑΒΣΟΕΧ 

1. Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει ςε οποιονδιποτε τρίτο τθ ΧΥΩ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε 
δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτι, με τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χε 
περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ οποιαςδιποτε ωσ άνω εκχϊρθςθσ, οι όροι τθσ παροφςασ κα δεςμεφουν και τον αναφερόμενο 
τρίτο, ακόμα και αν αυτόσ δεν τουσ ζχει ρθτά αποδεχτεί. 

2. Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ τθσ Α.Α, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
καταβολι του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ΧΥΩ, ςε Χρθματοπιςτωτικό Μδρυμα επιλογισ του, που 
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. Εκχϊρθςθ επιτρζπεται και ςε τραπεηικά ιδρφματα εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ 
τθσ ΕΕ ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ Χυμφωνίασ για τον ΕΣΧ ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Χυμφωνία περί 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΥΣΕ), θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα (ν.2513/97), υπό τον όρο ότι θ ΧΥΩ καλφπτεται από τθ 
ΧΔΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. Χε περίπτωςθ που επζλκει εκχϊρθςθ κατά τα 
παραπάνω ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκχϊρθςθ των αμοιβϊν του, με ςκοπό τθν καταβολι αυτϊν 
απευκείασ ςτθν Ψράπεηα,. 

3. Ξατϋ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ ωσ άνω εκχϊρθςθ / μεταβίβαςθ δικαιωμάτων τθσ ΧΥΩ από τον Ανάδοχο, χωρίσ να 
απαιτείται προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει ςε τρίτον ποςοςτό 
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που δεν υπερβαίνει το 20% τθσ ςυνολικισ ςυμμετοχισ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει 
εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςι τθσ.  

4. Χε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ τθσ Χφμβαςθσ κθρυχκεί Ζνωςθ ι Ξοινοπραξία, είναι επιτρεπτι, χωρίσ να απαιτείται 
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να ςυνιςτά τροποποίθςθ τθσ ΧΥΩ, θ μεταβολι τθσ 
ςφνκεςθσ τθσ Ξοινοπραξίασ, ωσ προσ τα μζλθ τθσ, τον αρικμό τουσ ι τα ποςοςτά που κατζχουν αυτά ςτθν Ξοινοπραξία, 
εφόςον: α) θ μεταβολι δεν υπερβαίνει ποςοςτό το 20% τθσ ςυνολικισ ςυμμετοχισ, β) δεν επζρχονται άλλεσ μεταβολζσ 
ςτουσ τεχνικοφσ, οικονομικοφσ ι άλλουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ, γ) εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του 
Αναδόχου όλεσ οι ικανότθτεσ και κετικζσ προχποκζςεισ που απαιτικθκαν κατά τον διαγωνιςμό. Σ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το 
αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςι τθσ υποβάλλοντασ και τα ςχετικά ζγγραφα. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναγνωρίηει ότι για τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθματοδοτθςιμότθτασ τθσ ΧΥΩ, το Χρθματοπιςτωτικό 
Μδρυμα ζχει τθ δυνατότθτα υπειςζλευςθσ (Step in Right) ϊςτε να υποκαταςτιςει τον Ανάδοχο με άλλον Ανάδοχο τθσ 
ίδιασ ι αναλόγου ικανότθτασ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του προσ το 
Χρθματοπιςτωτικό Μδρυμα. Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυναινεί ςε αυτι τθ δυνατότθτα του Χρθματοπιςτωτικοφ Λδρφματοσ. 

 
ΑΦΚΦΣ 15

Σ
 ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΩΡ ΕΦΓΑΧΛΩΡ - ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

Χε ό,τι αφορά τθν αςφάλεια των εργαςιϊν και τθσ αςφάλεια τθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ: 

1. Ζχει το δικαίωμα, αλλά και τθν υποχρζωςθ, αν του το ηθτιςει θ ΕΥΥΕ ι θ Ανακζτουςα Αρχι, να απαγορεφει τθν 
προςπζλαςθ ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ ςε οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναι ςχετικό με 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ανάπτυξθσ. 

2. Υρζπει να διαςφαλίηει και φυλάςςει όλεσ τισ περιοχζσ εργοταξίων, αποκθκϊν, κλπ. Είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ όλων των 
αναγκαίων μζτρων αςφάλειασ του προςωπικοφ του, και τρίτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν ατυχιματα ι/και απϊλειεσ, 
που μπορεί να επιςυμβοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

3. Πε μζριμνα και δαπάνεσ του να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτισ παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ, 
ςτα δίκτυα ΣΞΩ και ςτο οδικό δίκτυο και κα αςφαλίςει τον εαυτό του ζναντι αςτικι ευκφνθσ. 

4. Ζχει ευκφνθ ζναντι τρίτων για ηθμίεσ που αποδεδειγμζνα προκλικθκαν από τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κακόλθ τθν 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ, εκτόσ αυτϊν που προκαλοφνται από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλα γεγονότα ανωτζρασ βίασ, για τα 
οποία τθν ςχετικι ευκφνθ αποκατάςταςθσ φζρει θ ανακζτουςα Αρχι. Χτθν περίπτωςθ αυτι, και εφόςον λάβει χϊρα 
οποιοςδιποτε δικαςτικόσ αγϊνασ εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςχετίηεται με τθν κατά τα ανωτζρω προκλθκείςα 
ηθμία από τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εφόςον δικαςτικϊσ κρικεί υπαίτιοσ για τθν 
προκλθκείςα ηθμία, ειδοποιοφμενοσ εγκαίρωσ, να παρζμβει ςτθ δίκθ με δικι του επιμζλεια, δαπάνεσ και ζξοδα 
κακιςτάμενοσ δικονομικόσ εγγυθτισ και να καταβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οποιοδιποτε χρθματικό ποςό που τυχόν κα 
υποχρεωκεί αυτι δικαςτικϊσ να καταβάλει ςε οποιονδιποτε τρίτο, κακϊσ επίςθσ και τα δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ, ςτα 
οποία κα ζχει. 

 
ΑΦΚΦΣ 16

Σ
 ΩΓΛΕΛΡΘ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 

Χε ότι αφορά τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

1. Ρα τθρεί τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και πρζπει 
να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ υγιεινισ και αςφάλειασ, να εξαςφαλίηει και τθ ςυμμόρφωςθ με αυτοφσ 
των αντιπροςϊπων, υπαλλιλων και προςτθκζντων του, και να προςαρμόηεται ςε κάκε μεταβολι τουσ. 

2. Ρα ανακοινϊνει αμζςωσ ςτον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ 
διάρκεια τθσ ΧΥΩ τα ζγγραφα των αρμόδιων αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Ξανονιςμοφσ. 

3. Ρα αποηθμιϊνει πλιρωσ τουσ εργαηομζνουσ ςτθν εγκατάςταςθ για όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ, όπωσ 
επίςθσ και να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του ιδίου ι 
των αντιπροςϊπων, προςτθκζντων ι υπαλλιλων του ςχετιηόμενθ με τθν ΧΥΩ ι παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι 
απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε ςε ςχζςθ με 
ςωματικζσ βλάβεσ, με εξαίρεςθ γεγονότα κλοπϊν, φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλα γεγονότα ανωτζρασ βίασ, για τα οποία τθν 
ςχετικι ευκφνθ αποκατάςταςθσ φζρει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

 
ΑΦΚΦΣ 17

Σ
 ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ 

Χε ότι αφορά το προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΧΥΩ, ορίηονται τα εξισ: α. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει ότι κα 
διακζτει επαρκζσ τεχνικό προςωπικό και ανκρϊπινουσ πόρουσ ϊςτε να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ 
χρθματοδότθςθ, τθ μελζτθ, τθν ανάπτυξθ, τθ ςυντιρθςθ και τθ λειτουργία υποχρεϊςεισ του από τθν ΧΥΩ, β. Σ Ανάδοχοσ είναι 
ςυνολικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθρωμζσ 
προσ Σργανιςμοφσ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ, αςφάλιςθσ υγείασ και ςφνταξθσ, υπθρεςίεσ ι άλλεσ αρχζσ, κφριασ ι επικουρικισ 
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αςφάλιςθσ, κακϊσ και προσ οποιουςδιποτε ςυνδζςμουσ, οργανιςμοφσ, επιμελθτιρια και επαγγελματικζσ ενϊςεισ, που 
αφοροφν το προςωπικό του, και εν γζνει τουσ υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και προςτθκζντεσ του. 

 

 
ΑΦΚΦΣ 18

Σ
 ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΨΘΧ ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑΧ ΑΦΧΘΧ 

Σι υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Πε τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ, κα διακζςει ςτθν ομάδα Ζργου του Αναδόχου τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ που κα εργάηονται 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ. Σι χϊροι κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ του Ξζντρου Ελζγχου και θ 
παραχϊρθςθ τουσ πρζπει να γίνει εντόσ (15) θμερϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ και κα είναι κατάλλθλοι για τισ 
υποχρεϊςεισ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

2. Ξοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, το αργότερο εντόσ (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ), ενϊ διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε αυτι. 

3. Δφναται να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με όςο ςτελεχιακό δυναμικό κρίνει κατά τθν 
βοφλθςι τθσ ότι ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων: α. Ψθν αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου, β. Ψθν 
ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ ςτον Ανάδοχο όλων των ςτοιχείων και τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν από πλευράσ τθσ που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ, γ. Ψθν εξαςφάλιςθ τθσ μελλοντικισ αυτοδυναμίασ, τόςο για τθν 
υποςτιριξθ αλλά και για πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ, με τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον Ανάδοχο ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

4. Εξαςφαλίηει τθν απαραίτθτθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων Ψμθμάτων τθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν κακυςτεριςεισ ι 
προβλιματα ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 

5. Σφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο 
που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ των Χυμβατικϊν του Ωποχρεϊςεων, 
κατόπιν αιτιματοσ του Αναδόχου και αυτόσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία με τθν οριςτικι 
παραλαβι ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ΧΥΩ διατθρϊντασ και τθρϊντασ τουσ κανόνεσ εχεμφκειασ των 
εγγράφων. 

6. Σφείλει να δίδει τθ ςυνδρομι τθσ προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του Αναδόχου με τυχόν εμπλεκόμενεσ 
αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

7. Ωποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν και ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ.  

8. Είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του Χυςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςτο 
μπράτςο, ι μζχρι τθν λυχνιολαβι του λαμπτιρα, κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

 
ΑΦΚΦΣ 19

Σ
 ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΨΣΩ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ΧΥΩ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςε αυτιν, με 
τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Υζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ: 

1. Ψο υπάρχουν υλικό (Οαμπτιρεσ - Φωτιςτικά ςϊματα) που κα αποξθλωκεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιθκεί το 
αντικείμενο τθσ παροφςθσ, κα παραδίδεται ςτθν ΕΥΥΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα και ςφμφωνα με 
τθν πρόοδο των εργαςιϊν. 

2. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ που ορίηονται 
ανωτζρω. 

3. Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

4. Ωποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Χυμβατικό Αντικείμενο (τακτικζσ και ζκτακτεσ) 
εφόςον προςκαλείται, παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, κακϊσ και να 
παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5. Είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

6. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ και όπου απαιτείται να κάνει χριςθ ιδιόκτθτου είτε μιςκωμζνου είτε παραχωρθμζνου 
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καλακοφόρου οχιματοσ που κα πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ που ορίηονται κάκε φορά από τθ ςχετικι 
νομοκεςία. 

7. Εγγυάται για τθ διάκεςθ επαρκοφσ επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ και υπεργολάβων και ςυνεργατϊν του, 
που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ 
τθσ ΧΥΩ. Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα κα τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και κα 
επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ και τα ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτι προςϊπων. Χε περίπτωςθ παρατιρθςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ 
με τα παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου ι 
ςυνεργάτθ ι υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ 
εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ του αντικείμενο τθσ παροφςασ, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο 
πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα και 
εγγράφωσ, πριν από τθ ςχετικι αντικατάςταςθ. Χε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να είναι 
αποδεκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν 
εκτζλεςθ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, εκτόσ εάν οφείλεται ςε δόλο ι αμζλεια εκ μζρουσ τθσ, και δεν ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων 
και δε ςυνδζεται με αυτό με καμία εργαςιακι ςχζςθ. 

9. Σ Ανάδοχοσ ωσ νομικι μορφι ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

10. Ζωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία 
Χφμβαςθ Αςφαλιςτικισ Ξάλυψθσ όλων των υπθρεςιϊν και ζργων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ΧΥΩ, ζνα πρωτότυπο 
ζγγραφο τθσ οποίασ, μαηί με όλα τα ςυνοδευτικά αυτισ Υαραρτιματα, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι. Θ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ κα καλφπτει : α. κάκε κίνδυνο που τυχόν προκλθκεί ςτθν Ανακζτουςα αρχι, όπωσ ενδεικτικά 
κάνατοσ /ι κάκωςθ μζλουσ του προςωπικοφ τθσ, άλλα εργατικά ατυχιματα, πρόκλθςθ υλικισ ηθμίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
τθσ κ.λπ., β. κάκε αποηθμίωςθ για τθν αποκατάςταςθ ηθμίασ που προκλθκεί ς ε τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ. Χε 
περίπτωςθ οποιαδιποτε τροποποίθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει αντίγραφο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

11. Ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ ΧΥΩ. 

12. Εγγυάται ότι μετά τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι θ προςφερόμενθ από αυτόν κατά 
τθν διαδικαςία ανάδειξθσ του ςαν Ανάδοχο. 

13. Ωποχρεοφται να ξεκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ (60) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ με τα παραρτιματα τθσ 
(με όποιον τρόπο επζλκει αυτι κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27).  

14. Ωποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ, όπωσ αυτι κα εξειδικεφεται ωσ διαδικαςία ςτο Εγχειρίδιο Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ (Υρόγραμμα Πζτρθςθσ & 
Επαλικευςθσ). 

15. Σ Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για περιπτϊςεισ κλοπϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν και άλλων γεγονότων  
ανωτζρασ βίασ, και αποκλειςτικισ υπαιτιότθτασ  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτου προςϊπου, ξζνου προσ τον Ανάδοχο. 
Ωποχρεοφται όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτο Διμο, τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν κλοπι, φυςικι 
καταςτροφι θ ανωτζρα βία ι τθν αποκλειςτικι υπαιτιότθτα και να προςκομίςει ςτο Διμο τα απαραίτθτα ςτοιχεία. 
Επιςθμαίνεται ότι, από τθν εκτζλεςθ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, καμία ζννομθ ςχζςθ δε δθμιουργείται μεταξφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και του προςωπικοφ του Αναδόχου που αςχολείται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. Σι υποχρεϊςεισ 
αναφζρονται ςυμπλθρωματικά με αυτζσ που αναφζρονται ρθτά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ. 

 
ΑΦΚΦΣ 20

Σ
 ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΨΦΣΥΣΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΕΞΨΕΟΕΧΘ  

Χτο πλαίςιο εκτζλεςθσ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου και ςχετικά με τθ γλϊςςα που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ του, ιςχφουν τα εξισ: Θ γλϊςςα ςυνεργαςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Αναδόχου και του Ανεξάρτθτου 
Χυμβοφλου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό και προφορικό λόγο. Για τθν τυπικι αλλθλογραφία (ςυνοδευτικά, παραςτατικά, 
νομικά ζγγραφα, κ.λπ.), κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα. Θ εκπαίδευςθ κα παραςχεκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε 
περίπτωςθ που ςυμφωνθκεί κάποιεσ ενότθτεσ να δοκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ να παραδϊςει 
περίλθψθ εγχειριδίων ςτθν Ελλθνικι. Ψο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ κα πρζπει να αναλυκεί ςτθν μελζτθ εφαρμογισ 
του αναδόχου. Για τα Υαραδοτζα που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, κα χρθςιμοποιείται θ 
Ελλθνικι γλϊςςα. Χε περίπτωςθ που κάποια Υαραδοτζα, από τθ μεκοδολογία ι από εργαλεία που πικανά χρθςιμοποιθκοφν, 
παράγονται ςε Αγγλικι γλϊςςα, κα μεταφραςτοφν, εφόςον απαιτθκεί, ςτθν Ελλθνικι με ευκφνθ και δαπάνθ του. Για τθν 
κακθμερινι ανταλλαγι μθνυμάτων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων είναι δυνατόν να χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
τρόπο και ςτο βακμό που κάτι τζτοιο κα είναι αποδεκτό και από τα δφο μζρθ και δθλϊνεται ςτθ ΧΥΩ που ςυνάπτεται, μεταξφ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου.  
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ΑΦΚΦΣ 21
Σ
 ΞΘΦΩΘ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΞΩΦΩΧΕΛΧ - ΥΣΛΡΛΞΕΧ ΦΘΨΦΕΧ 

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

1. Σ Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του 
ν.4412/2016) από τθν ΧΥΩ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει υπαίτια τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ΧΥΩ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία ι/και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων που μπορεί να χορθγθκοφν, κακϊσ και το όριο τθσ ελάχιςτθσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ του 68,56% για το ςφνολο τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου. 

2. Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 
30 θμερϊν. Αν  κατά τθν  προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ  κάνει ο ανάδοχοσ γραπτό αιτιολογθμζνθ αίτθμα 
παράταςθσ τθσ προκεςμίασ για  ςυμμόρφωςι, τότε θ προκεςμία μπορεί να παρατακεί άλλεσ τουλάχιςτον 30 θμζρεσ. Εάν 
παρζλκουν οι άνω προκεςμίεσ χωρίσ να ςυμμορφωκεί με αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα 
ζκπτωτοσ μζςα ςε (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

3. Χτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ΧΥΩ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, θ ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ τθσ ΧΥΩ. 

4. Χε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του Αναδόχου χωρίσ αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του, ο τελευταίοσ δφναται να ηθτιςει  
αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 105-106 του Ειςαγ. Ρόμου Α.Ξ., χωρίσ να 
αποκλείεται τυχόν περαιτζρω αποηθμίωςι του με βάςθ τθν ςφμβαςθ (λ.χ διαφυγόν κζρδοσ, ανεξόφλθτεσ αμοιβζσ, κλπ) ι με 
βάςθ άλλεσ τυχόν διατάξεισ του νόμου. 

5. Χτθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ υπολείπεται, με υπευκυνότθτα του Αναδόχου, μζχρι 5% 
τθσ προςδιοριςμζνθσ ςτθν Υροςφορά του, το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ κα κεωρείται ποινικι ριτρα και κα 
κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια (τριμινου) του Αναδόχου χωρίσ άλλεσ ςυνζπειεσ. Για κάκε απόκλιςθ πζραν του ορίου 
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και μεγαλφτερθ από το 5%, το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ κάκε φορά ποινικισ ριτρασ, κα 
προςαυξάνεται επιπλζον κατά 20% για κάκε επιπλζον μονάδα απόκλιςθσ. 

6. Σι ποινικζσ ριτρεσ για τισ αςτοχίεσ ςτθ διάρκεια τθσ ΧΥΩ (πζραν τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπου 
ιςχφουν οι προβλζψεισ τθσ παρ. 5 ανωτζρω και ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ καλι λειτουργίασ του Χυςτιματοσ, κα 
προςδιοριςτοφν αναλυτικά ςτο Εγχειρίδιο τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν, για τθν Υερίοδο τθσ 
Υαρακολοφκθςθσ που κα καταρτίςει ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ κα εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι, και το περιεχόμενο του 
οποίου κα τεκεί ςε γνϊςθ του Αναδόχου και κα εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν παροφςα. Χτο τζλοσ κάκε Σικονομικοφ Ζτουσ, 
κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και εάν προκφπτει χρεωςτικό ποςό προσ τον Ανάδοχο κα καταβάλλεται εντόσ ενόσ μθνόσ 
από τθ λιξθ του κάκε οικονομικοφ ζτουσ. Χτθν περίπτωςθ που προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο κα καλείται ο Ανάδοχοσ να το 
καταβάλει άμεςα (εντόσ μθνόσ από τθν εκκακάριςθ) και ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτισ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία για το ςφνολο του 
ποςοφ ςτουσ αμζςωσ επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται 
ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. Δεν επιβάλλονται 
κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 
ΑΦΚΦΣ 22

Σ
  ΛΔΛΣΞΨΘΧΛΑ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ - ΩΟΛΞΩΡ - ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΞΑΨΑ ΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 

Χε ότι αφορά το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ΧΥΩ που κα υπογραφεί 
μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, αναφζρονται τα εξισ: 

1. Τλα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, λαμπτιρεσ, φωτιςτικά, λογιςμικό (software-hardware), κ.λπ., παραμζνουν ςτθν 
ιδιοκτθςία του Αναδόχου μζχρι το τζλοσ τθσ ΧΥΩ, οπότε παρζχονται ςτο Διμο ζναντι ανταλλάγματοσ ενόσ (1) ευρϊ. 

2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται: α. να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα καταγραφικά δεδομζνα του Χυςτιματοσ 
(περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που κα ζχει ςτθ διάκεςθ του, επικαιροποιθμζνα κατά 
τθν θμερομθνία παράδοςθσ, β. να παραδίδει τακτικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αρχεία των Φωτομετρικϊν Πελετϊν - 
Πετριςεων, γ. να εκπαιδεφςει το προςωπικοφ του Διμου για τουσ αυτοματιςμοφσ και να παραδϊςει το λογιςμικό με 
ανοιχτό κϊδικα, ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει και από  τρίτουσ εκτόσ του Αναδόχου, δ. Ζξι (μινεσ) πριν τθ λιξθ τθσ 
Χυμβατικισ Υεριόδου να εκπονιςει Ψεχνικι Ζκκεςθ για τθν ςυνολικι κατάςταςθ του Χυςτιματοσ. Χθμειϊνεται ότι: θ 
απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτο τζλοσ των προςφερόμενων ωρϊν λειτουργίασ των πθγϊν LED  των φωτιςτικϊν  
τφπου βραχίονα που ζχει προςφζρει ο Ανάδοχοσ, δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 70% τθσ αρχικισ φωτεινισ  ροισ τουσ 
(L70 reported κατά LM-80). δ. θ Εγγυθτικι Ξαλισ Οειτουργίασ – Χυντιρθςθσ κα παραμείνει ςτθν κατοχι του Διμου για 
12 επιπλζον μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ Χφμβαςθσ. Αρμόδια για τθν υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου και τθν ςφνταξθ 
του ςχετικοφ πρακτικοφ κα είναι θ ΕΥΥΕ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

3. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ΧΥΩ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου,  ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25. 
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4. Σ Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των ανωτζρω που αναπτφςςεται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Χυμβατικοφ 
Αντικειμζνου, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Από τθν θμερομθνία αυτι 
μεταβιβάηεται άνευ άλλθσ διατφπωςθσ ι δαπάνθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5. Χε περίπτωςθ που τρίτοσ προβάλει δικαίωμα επί του ςχετικοφ λογιςμικοφ πριν τθν οριςτικι παραλαβι του, θ Ανακζτουςα 
Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον Ανάδοχο και να γνωςτοποιιςει ςτον τρίτο τθν κυριότθτα του Αναδόχου. 

6. Σ Ανάδοχοσ, ςτο πζρασ τθσ ΧΥΩ, υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα περιγραφόμενα ςτθ ΧΥΩ, 
προϊόντα ελεφκερα από κάκε βάροσ ι/και περαιτζρω δικαίωμα τρίτου και να καλφψει με δικζσ του δαπάνεσ τθν 
απαλλαγι από οποιουςδιποτε περιοριςμοφσ εμποδίηουν ι κα εμπόδιηαν ςτο μζλλον τθν εκμετάλλευςθ των προϊόντων 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ χριςθσ και χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςι τθσ. 
Χυνδρομζσ και ςχετικά ζξοδα που μπορεί να δικαιολογθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Αντικειμζνου, κα πρζπει να 
προβλζπονται ρθτά από τθν Υροςφορά του Αναδόχου, να κοςτολογοφνται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του και να 
εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ (μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) που προςφζρει. 

7. Σ Διμοσ ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιεί τα δεδομζνα τθσ Ψθλεδιαχείριςθσ και των Smart Εφαρμογϊν για να 
αποδίδει ςτου δθμότεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και να μπορεί με τθ χριςθ των δεδομζνων αυτϊν να υλοποιεί τισ 
ςτρατθγικζσ τουσ (ζλεγχοσ κζςεων ςτάκμευςθσ, κ.λπ.). 

 
ΑΦΚΦΣ 23

Σ
 ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΧΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΥΩ 

1. Σ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των δυςμενϊν αποφάςεων τθσ Α.Α, των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, κατϋ 
εφαρμογι των άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
υποβάλει προςφυγι (άρκρο 205, ν. 4412/16), για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. 
Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

2. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο Τργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα.. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ διοικθτικι προςφυγι, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
205 Ρ.4412/16. 

3. Ξατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ μπορεί, εφόςον τα μζρθ ςυμφωνοφν, κάκε τυχόν διαφωνία να επιλφεται με 
διαιτθςία. Θ διαιτθςία διενεργείται από Ψριμελι Επιτροπι, ςτθν οποία μετζχουν, θ Α.Α, ο Ανάδοχοσ και ο Ανεξάρτθτοσ 
Χφμβουλοσ. Ξάκε μζροσ, εφόςον διαφωνεί με τθν εκδοκείςα διαιτθτικι απόφαςθ, δικαιοφται να προςφφγει ςτα αρμόδια 
δικαςτιρια και να ηθτιςει τθν ακφρωςι τθσ. Θ προςφυγι ςτθ διαιτθςία δεν αποκλείει τθν παράλλθλθ προςφυγι ςτα 
αρμόδια διοικθτικά δικαςτιρια.   

 
ΑΦΚΦΣ 24

Σ
 ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

1. Σ Ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για αδυναμία εκπλιρωςθσ /ι για πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του, αν 
θ αδυναμία αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ ωσ γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ 
τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ. 

2. Ανωτζρα βία ςθμαίνει οποιοδιποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι εκτόσ του ελζγχου του Αναδόχου που τθν 
επικαλείται, το οποίο ιταν αδφνατο να προβλεφκεί, ζςτω και αν καταβλικθκε μζγιςτθ επιμζλεια και ςφνεςθ και το οποίο 
κακιςτά αδφνατθ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, χωρίσ δικι του υπαιτιότθτα. 

3. Σ Ανάδοχοσ που πλιττεται από τα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, υποχρεοφται ςτο διάςτθμα που αυτά ςυμβαίνουν μζχρι και 
τθν αναφορά τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να ελαχιςτοποιιςει τισ 
επιπτϊςεισ των γεγονότων ανωτζρασ βίασ. Σ Ανάδοχοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε (5) θμζρεσ μζρεσ από τθ χρονικι ςτιγμι που 
ζλαβαν χϊρα τα εν λόγω περιςτατικά, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία. 

4. Εντόσ του ςυγκεκριμζνου διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να καταβάλει όλεσ τισ δυνατζσ προςπάκειεσ ϊςτε να ξεπεράςει 
μερικϊσ ι ολικϊσ τθν αδυναμία που προκαλείται. Χε περίπτωςθ που τα περιςτατικά δεν αναφερκοφν μζςα ςτθν ανωτζρω 
προκεςμία και δεν προςκομιςκοφν τα ςχετικά ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ 
ανωτζρασ βίασ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κάκε δικαίωμα για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ των γεγονότων και τθν ζγερςθ απαίτθςθσ προσ 
τον Ανάδοχο για τθν παροχι πρόςκετων διευκρινίςεων ι ακόμα και τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων αποκατάςταςθσ εφόςον 
κάτι τζτοιο μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ των πλαιςίων του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και των δυνατοτιτων του 
Αναδόχου. Υάντωσ, ο Ανάδοχοσ δεν κα υπζχει καμία υποχρζωςθ να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ όταν παρόμοια 
ςυνζχιςθ κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του. 

6. Ωσ περιςτατικά ανωτζρασ βίασ νοοφνται τα ακόλουκα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφζρονται ενδεικτικά  και όχι 
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περιοριςτικά: ο ςειςμόσ, θ πυρκαγιά, θ ζκρθξθ, ο πόλεμοσ, θ κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, κρατικζσ πράξεισ ι παραλείψεισ, 
τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, που εμποδίηουν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, επιςτράτευςθ, επίταξθ ι εμπάργκο, 
κακϊσ και κάκε απρόβλεπτο, παρόμοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε βακμοφ υπαιτιότθτασ των 
μερϊν. Εφόςον ςυντρζχει λόγοσ ανωτζρασ βίασ, τότε ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ κα παρατείνεται για χρονικι περίοδο ίςθ 
με τθ διάρκεια του γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ. 

7. Εάν, ωσ ςυνζπεια τθσ ανωτζρασ βίασ προκλθκεί απϊλεια ι ηθμία ςτον Ανάδοχο, τότε τοφτοσ κα δικαιοφται να πλθρωκεί για 
τθν αξία τθσ εργαςίασ που ζγινε, ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο του ζργου και κάκε τζτοιο ποςό κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο 
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό πλθρωμισ. Επίςθσ, για βλάβεσ που προζρχονται από λόγουσ ανωτζρασ βίασ και κωλφουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, αυτόσ δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
που κα είναι ανάλογθ με τθν προκλθκείςα ηθμία, το ποςόν τθσ οποίασ κα κακορίηεται από τθν οικονομικι του προςφορά με 
ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ εκτάςεωσ των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

 
ΑΦΚΦΣ 25

Σ
 ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΑΡΑΔΣΧΣΩ - ΠΣΡΣΠΕΦΘΧ ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ ΧΥΩ  

1. Σ Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει ι να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο Διμοσ κακυςτερεί τθν 
πλθρωμι κάκε τιμολογίου που αντιςτοιχεί ςτθν τριμθνιαία αμοιβι του πζραν των (90) θμερϊν και εφόςον υπάρχει θ 
πιςτοποίθςθ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου (ι μόνο τθσ Ε.Υ.Υ.Ε ςε περίπτωςθ ελλείψεωσ Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου) όπωσ 
αυτι κα προκφπτει με βάςθ το Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν και εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ. 

2. Σ Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ΧΥΩ, εάν ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 
Υερίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Διμου αποτελεί και θ περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν 
καταβάλλεται θ πλθρωμι του Αναδόχου το αργότερο εντόσ του 3μθνου, οπότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να καταγγείλει τθ 
ΧΥΩ, και να διεκδικιςει το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του νομιμότοκα κατά τον ν. 4152/13 χωρίσ να αποκλείεται 
τυχόν περαιτζρω αποηθμίωςι του από άλλεσ αιτίεσ (λ.χ διαφυγόν κζρδοσ κ.ο.κ). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ΧΥΩ κατά 
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

i. Σ Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ΧΥΩ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο Πζροσ Β 
- Γενικοί Τροι : Αποκλειςμόσ Ωποψθφίων (άρκρο 3) των Χυμβατικϊν Ψευχϊν, και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ΧΥΩ. Χτθν περίπτωςθ αυτισ τθσ καταγγελίασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο 
Ανάδοχοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι για κάκε ηθμία ι απϊλεια που κα 
υποςτεί εξ’ αυτοφ του λόγου. 

ii. Σ Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια  λειτουργίασ του 
ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του 
ςτοιχείων. 

iii. Ψα αποτελζςματα τθσ κατά τα ανωτζρω καταγγελίασ επζρχονται από τθ νόμιμθ κοινοποίθςι τθσ από τθν Ανακζτουςα 
αρχι ςτον Ανάδοχο. 

Πε τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά από αίτθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ: 

i. Ρα απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρζωςισ του που 
πθγάηει από τθ Χφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθ διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και 
εγκαταςτάςεων. 

ii. Ρα παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, εργαςία ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει 
εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του, κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και 
να μεριμνιςει όπωσ οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

iii. Ρα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ και βρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα 
πράξουν το ίδιο. 

Ψο αργότερο 30 θμζρεσ μετά τθν καταγγελία τθσ ΧΥΩ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ 
του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει εντόσ 60 θμερϊν από τθν βεβαίωςθ τθσ αξίασ του υλοποιθκζντοσ μζρουσ να εξοφλιςει τα 
παραδοκζντα υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει ςφμφωνα με τθν 
προςφορά του Αναδόχου. 

3. Θ ΧΥΩ μπορεί να διακοπεί χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, είτε με εντολι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ (πχ Covid 19, κλπ).  Χε οποιαδιποτε περίπτωςθ διακοπισ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται αποηθμίωςθ για τισ κετικζσ 
του ηθμιζσ που προκαλοφνται μετά τθν επίδοςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικισ ζγγραφθσ όχλθςισ του. Ψο ίδιο δικαίωμα 
ζχει ςε περίπτωςθ παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ χωρίσ υπαιτιότθτά του ι ςε περίπτωςθ διακοπισ των εργαςιϊν 
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λόγω κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27. 
 

ΑΦΚΦΣ 26
Σ
 ΥΑΦΑΔΣΧΘ - ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΨΘΧ ΧΦΘΧΘΧ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

1. Σ Διμοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον Ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ. Θ παράδοςθ 
κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει για τον ςκοπό αυτό Υρωτόκολλο Υαράδοςθσ Χριςθσ, που κα 
υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

2. Χε περίπτωςθ λιξθσ ι καταγγελίασ τθσ ΧΥΩ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, κατά τον 
χρόνο λιξθσ τθσ ΧΥΩ ι τον χρόνο που επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ, ςε οριηόμενθ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει Υρωτόκολλο Υαραλαβισ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κατά 
τα οριηόμενα κατωτζρω. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν 
κατάςταςθ που κα βρίςκεται αυτι κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ παροφςασ ΧΥΩ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
εγκατάςταςθ είναι ςε λειτουργικι ετοιμότθτα. Υροσ τον ςκοπό αυτό, 6 μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΧΥΩ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, 
κα ςυντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο καταγραφισ τθσ κατάςταςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ και του υπάρχοντοσ 
εξοπλιςμοφ, που τθν κακιςτά λειτουργικι,. Αν θ ανωτζρω διαδικαςία δεν διενεργθκεί εντόσ αυτισ τθσ προκεςμίασ, 
κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια μετά τθν πάροδο 6 μθνϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ όχλθςθ του Αναδόχου από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ξατά τθν παράδοςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει όλα τα ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ, 
λειτουργίασ Θ/Π εξοπλιςμοφ κακϊσ και οιαδιποτε άλλα ζγγραφα και ςτοιχεία, τεχνικά ι μθ, τα οποία ςχετίηονται με τθ 
λειτουργία ι επθρεάηουν τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τα οποία πρζπει να ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικι 
κατάςταςθ τθσ, ςφμφωνα και με τουσ όρουσ τθσ παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ Ειδικισ Χυγγραφισ Ωποχρεϊςεων. 

3. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά χωρίσ οποιαδιποτε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο κάκε προςάρτθμα, καταςκευι, εγκατάςταςθ 
και ςτοιχείο εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε ςτοιχείου θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ ι περιφερειακϊν 
και όλα τα λοιπά δικαιϊματα και ςτοιχεία ενεργθτικοφ του Αναδόχου τα οποία απζκτθςε ι χρθςιμοποίθςε ςε ςχζςθ με τθ 
μελζτθ, καταςκευι, ολοκλιρωςθ, κζςθ ςε λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ςυνεργαςκεί πλιρωσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ 
απρόςκοπτθ μεταβίβαςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ. 

4. Πετά το πζρασ των εργαςιϊν επακολουκεί θ οριςτικι παραλαβι του με ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από 
τθν ΕΥΥΕ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 219 ν. 4412/16. Υρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
λιξθ του αντικειμζνου. Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί μζςα ςε αυτιν τθν προκεςμία, κεωρείται ότι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
 

ΑΦΚΦΣ 27
Σ
 ΑΠΣΛΒΘ ΨΣΩ ΑΡΑΔΣΧΣΩ - ΣΦΣΛ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ετιςια ποςά που αναφζρονται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του και υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενεσ μειϊςεισ κόςτουσ λειτουργίασ, παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ του 
Χυςτιματοσ, που εγγυάται ο Ανάδοχοσ. Αναλυτικότερα: 

1. Βάςθ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Αναδόχου αποτελεί θ δεςμευτικι του πρόταςθ για τθ ςυνολικι 
εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ (περιλαμβάνεται το ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν, υλικϊν και εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ) και περιλαμβάνεται ςτθν Σικονομικι του Υροςφορά. 

2. Υροχπόκεςθ κάκε πλθρωμισ για τον Ανάδοχο είναι ότι επιτυγχάνεται για κάκε τρίμθνο το ποςοςτό μείωςθσ τθσ 
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που αυτόσ εγγυάται. Αναλυτικότερα και για τθν ομαλι λειτουργία τθσ Χφμβαςθσ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ κα πρζπει να ελζγχεται ανά τρίμθνο, 
για το οποίο και εκδίδεται πιςτοποιθτικό για τισ πλθρωμζσ του Αναδόχου. Θ Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ κα πρζπει να 
αναχκεί ςε «Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ ανά Ψρίμθνο». Αυτι θ αναγωγι κα γίνεται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κάκε 
τρίμθνο χωριςτά, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Υίνακα  που ακολουκεί. 

Υίνακασ Αναγωγισ Ξατανάλωςθσ 
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3. Ειδικά, προβλζπεται για τθν περίοδο εκτζλεςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ (από τθν ζναρξθ τοποκζτθςθσ Φωτιςτικϊν/ 
Οαμπτιρων / Υροβολζων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ), ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει τριμθνιαίουσ λογαριαςμοφσ 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, με τθν ίδια διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου, για 
τουσ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ/ Φωτιςτικά LED, που ζχει τοποκετιςει μζχρι εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι. Ψα ποςά που 
καταβάλλονται ςτον Ανάδοχο ςτθν περίοδο καταςκευισ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τα ποςά που προςδιορίηονται από 
τθ ςυνολικι μείωςθ κόςτουσ και τα προβλεπόμενα ποςοςτά εξοικονόμθςθσ που προβλζπονται να καταβλθκοφν ςτον 
Ανάδοχο. 

4. Σ Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό λογαριαςμό εντόσ 15 θμερϊν από 
τθν υποβολι του (με βάςθ το Υλάνο Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ) και εκδίδει Υιςτοποιθτικό 
Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ. Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ του Αναδόχου, κα πρζπει να 
υπάρχει πλιρθσ αιτιολόγθςθ, βάςει των πραγματικϊν μετριςεων ενζργειασ. Ψο Υιςτοποιθτικό Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ 
διαβιβάηεται από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΥΥΕ) για ζλεγχο – αποδοχι, θ οποία το κοινοποιεί 
ςτον Ανάδοχο εντόσ (10) θμερϊν. Θ ζγκριςθ – αποδοχι του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ από τθν ΕΥΥΕ 
ςυνιςτά αδιαμφιςβιτθτθ αναγνϊριςθ εκτζλεςθσ, ποιοτικά και ποςοτικά, του ςυμβατικοφ αντικειμζνου εκ μζρουσ του 
αναδόχου και, ωσ εκ τοφτου, αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του («πλθρωτζο αντάλλαγμα Αναδόχου»). 
Υροχπόκεςθ πλθρωμισ τθσ πιςτοποίθςθσ είναι θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
πλθρωμισ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 220 ν. 4412/16. Για τυχόν κακυςτεριςεισ πλθρωμισ του Αναδόχου 
εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά οι προβλζψεισ του ν. 4152/13 Βάςει του ανωτζρω Υιςτοποιθτικοφ Ψριμθνιαίασ 
Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το τιμολόγιο τθσ αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παραδίδει ςτον Ανάδοχο εντόσ (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, το 
πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ», προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο θ 
τριμθνιαία του αμοιβι από τον Ειδικό Οογαριαςμό (escrow account) που ζχει δθμιουργθκεί για αυτό το ςκοπό (παρ. 7 του 
παρόντοσ άρκρου) και ςτον οποίο κα κατατίκενται ςταδιακά από τθν ΔΕΘ, τα εκχωρθκζντα ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
παρόντοσ από τον Διμο ανταποδοτικά τζλθ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ). Χε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ 
δεκαιμερθσ προκεςμίασ θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται νόμιμα με μόνο το εγκεκριμζνο Υιςτοποιθτικό Ψριμθνιαίασ 
Εξοικονόμθςθσ που κατά τα παραπάνω ςυνιςτά τον τίτλο πλθρωμισ. Σ Ανάδοχοσ κα επιδίδει το πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ 
Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» (ι μόνο το εγκεκριμζνο Υιςτοποιθτικό Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ κατά 
τα παραπάνω) ςτθν ΔΕΘ, θ οποία ςτα πλαίςια τθσ Χφμβαςθσ Ενεχυρίαςθσ, κα φζρει τα ειςπραττόμενα ανταποδοτικά τζλθ 
μζχρι τθν εξόφλθςθ του εκάςτοτε ποςοφ που αναγράφεται ςτα ωσ άνω πιςτοποιθτικά, ςτον Ειδικό Οογαριαςμό τθσ παρ. 7. 
Ακολοφκωσ ο Πεςεγγυοφχοσ κα αποδίδει ςτον Ανάδοχο, από τα ταμειακά διακζςιμα του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ, κάκε ποςό 
που κατατίκεται από τθν ΔΕΘ μζχρι τθν κάλυψθ του ποςοφ που αναγράφεται ςτο πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ 
Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» ι ςτο εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ κατά τα παραπάνω. 
Πετά από το πζρασ (30) θμερϊν, από τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» ι του εγκεκριμζνου Υιςτοποιθτικοφ Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ από τον Ανάδοχο ςτον 
Πεςεγγυοφχο, και ςε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν επαρκεί το ποςό που ζχει κατατεκεί μζχρι τότε ςτον Ειδικό 
Οογαριαςμό από τθν ΔΕΘ, για κάλυψθ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ τριμινου, τότε ο Πεςεγγυοφχοσ γνωςτοποιεί ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι το ακριβζσ ποςό που αποδζςμευςε ςυνολικά ζναντι του ςυγκεκριμζνου ποςοφ που αναγράφει το 
πιςτοποιθτικό και το χρθματικό ποςό που υπολείπεται για τθν πλιρθ κάλυψθ του ποςοφ τριμθνιαίασ αμοιβισ (βάςει του 
Υιςτοποιθτικοφ). Σ Διμοσ υποχρεοφται να το ςυμπλθρϊνει δια του τακτικοφ του προχπολογιςμοφ και μζςα ςε διάςτθμα (3) 
μθνϊν το υπόλοιπό πλθρωμισ που δεν καλφφκθκε από τον Ειδικό Οογαριαςμό. Χτθν περίπτωςθ που ο  Διμοσ δεν 
καταβάλει τθν εν λόγω πλθρωμι του Αναδόχου εντόσ (3) μθνϊν, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αςκιςει, διαηευκτικά /ι 
ςωρευτικά κατά τθν κρίςθ του, τα εξισ δικαιϊματα: α. να αναςτείλει θ διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο 
Διμοσ κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου πζρα των (3) μθνϊν και β. να καταγγείλει τθ ΧΥΩ για τον λόγο ότι ο Διμοσ 
δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και να διεκδικιςει νομιμότοκα κατά τισ προβλζψεισ του ν. 4152/13 το 
ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του ζωσ τθν θμερομθνία καταγγελίασ, χωρίσ να αποκλείεται τυχόν περαιτζρω 
αποηθμίωςι του από άλλεσ νόμιμεσ αιτίεσ (λ.χ. διαφυγόν κζρδοσ, κλπ). 

6.  Χτθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ, τότε το προκφπτον Σικονομικό 
Τφελοσ κα διαμοιράηεται ςε Ανάδοχο και Ανακζτουςα Αρχι. Σ διαμοιραςμόσ του οφζλουσ κα γίνεται αναλογικά, με βάςθ 
τθν προςφορά του Αναδόχου (% όφελοσ του Διμου από τθ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ςτο ςφνολο τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου) 
και κα καλφπτεται από τθν προβλεπόμενθ ριτρα ανακεϊρθςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. Ψο 
Σικονομικό Τφελοσ κα προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του Υιςτοποιθτικοφ Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ.  

7. Σ Διμοσ ζχει λάβει τθν υπ’ αρικμ. *120/2021+ απόφαςθ του Δθμοτικου Χυμβουλιου, περί εκχϊρθςθσ μζρουσ των 
ανταποδοτικϊν τελϊν, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 43 του Ρ. 4257/2014, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, το φψοσ των οποίων ζχει προςδιοριςτεί επακριβϊσ ςτθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανάλθψθσ 
Ωποχρεϊςεων Υολυετϊν Δαπανϊν Α.Α.Ω. Α-455 (ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, πολυετϊν – ςυνεχιηόμενων 
υποχρεϊςεων του Διμου για τθν διάρκεια τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ) που κα βαρφνει τον Ξ.Α. 20-7325.073, 

Ξαι θ κατανομι  ανά ζτοσ ζχει ωσ εξισ: 

5.000,00€ για το ζτοσ 2021, 15.000,00 € για το ζτοσ 2022, 1.147.549,64 € για το ζτοσ 
2023, 1.190.900,64€ για το ζτοσ 2024, 1.241.718,64 € για το ζτοσ 2025, 1.239.013,02€ για το ζτοσ 2026, 
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1.263.793,28 € για το ζτοσ 2027, 1.289.069,14 € για το ζτοσ 2028, 1.314.850,53€ για το ζτοσ 2029, 
1.341.147,53 € για το ζτοσ 2030,1.367.970,49 € για το ζτοσ 2031, 1.395.329,90 € για το ζτοσ 2032, 
1.423.236,50€ για το ζτοσ 2033, 1.451.701,22 € για το ζτοσ 2034, 

 Σ Διμοσ υποχρεοφται εντόσ διαςτιματοσ (15) θμερϊν από τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, να υπογράψει τθ 
Χφμβαςθ Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων που επιςυνάπτεται ωσ Υαράρτθμα τθσ παροφςασ και να τθν επιδϊςει νομίμωσ ςτθν 
Αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ που ανικει θ Ανακζτουςα Αρχι εκείνθ τθν 
χρονικι ςτιγμι. Χε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ δεκαπενκθμζρου προκεςμίασ υπογραφισ, το Υαράρτθμα 
κεωρείται τεκμαρτϊσ υπογραφζν εκ μζρουσ του Διμου, περίπτωςθ που εξομοιοφται πλιρωσ με τθν ρθτι υπογραφι του 
Υαραρτιματοσ, και, ςυνεπϊσ, όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται ςε αυτό λογίηονται απολφτωσ αποδεκτοί και δεςμευτικοί 
από τα μζρθ. 

8. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα δθμιουργθκεί Ειδικόσ Οογαριαςμόσ (escrow account) ςε αναγνωριςμζνο Υιςτωτικό 
Μδρυμα και ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία που κα λειτουργεί ωσ Πεςεγγυοφχοσ για τθν αποδζςμευςθ των 
τριμθνιαίων αμοιβϊν του Αναδόχου, με βάςθ τθ ΧΥΩ και τθ Χφμβαςθ Πεςεγγφθςθσ του Υαραρτιματοσ τθσ. Χτο λογαριαςμό 
αυτό κα κατατίκεται από τθ ΔΕΘ, ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ, μζροσ των ανταποδοτικϊν τελϊν 
βάςει τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται αναλυτικά ςτο παρόν άρκρο, υπό παρ. 5 και ςτθ Χφμβαςθ Ενεχυρίαςθσ 
Απαιτιςεων. Σ Διμοσ υποχρεοφται εντόσ (30) θμζρων από τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, να υπογράψει τθ 
Χφμβαςθ Πεςεγγφθςθσ που επιςυνάπτεται ωσ Υαράρτθμα τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ με τον Ανάδοχο και με το Υιςτωτικό 
Μδρυμα που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Χε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ τριακονκιμερου προκεςμίασ υπογραφισ, το 
Υαράρτθμα κεωρείται τεκμαρτϊσ υπογραφζν εκ μζρουσ του Διμου, περίπτωςθ που εξομοιοφται πλιρωσ με τθ ρθτι 
υπογραφι του Υαραρτιματοσ, και, ςυνεπϊσ, όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται ςε αυτό λογίηονται απολφτωσ αποδεκτοί 
και δεςμευτικοί από τα μζρθ. 

9. Ψα Υαραρτιματα τθσ Χφμβαςθσ (Πεςεγγφθςθ – Ενεχυρίαςθ Απαιτιςεων) αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
Χφμβαςθσ άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με αυτιν και όχι αποςπαςτζσ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ με τυχόν ςυμπλθρωματικζσ, επί τθσ 
Χφμβαςθσ, ςυμφωνίεσ. Σι περιοδικζσ τριμθνιαίεσ πλθρωμζσ του Αναδόχου κα πραγματοποιοφνται, από τον Ειδικό 
Οογαριαςμό (escrow account) που κα τθρείται για το ςυγκεκριμζνο ζργο και ςτον οποίο κα κατατίκεται μζροσ των 
ανταποδοτικϊν τελϊν του Διμου για τθν εξόφλθςθ των ποςϊν που κα βεβαιϊνονται ςτα εκάςτοτε πιςτοποιθτικά, ιτοι 
Υιςτοποιθτικό Ψριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ ι «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» και μζχρι το 
φψοσ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Αναδόχου  (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ), όπωσ αναγράφεται ςτισ Χυμβάςεισ 
Πεςεγγφθςθσ και Ενεχυρίαςθσ. 

10. Χτο τζλοσ κάκε Σικονομικοφ Ζτουσ, κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και εάν προκφπτει χρεωςτικό ποςό προσ τον Ανάδοχο κα 
καταβάλλεται εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Υροχπολογιςμοφ του Διμου για το εκάςτοτε νζο Σικονομικό 
Ζτοσ. Χτθν περίπτωςθ που προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο κα καλείται ο Ανάδοχοσ να το καταβάλει άμεςα (εντόσ μθνόσ από 
τθν εκκακάριςθ), ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία για το ςφνολο του ποςοφ ςτουσ αμζςωσ 
επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ 
ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. 

11.  Ωσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, κεωροφνται οι χρόνοι που 
αναφζρονται ςτθ ΧΥΩ. 

12.  Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του νόμου 
4412/2016. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν αφαίρεςθ όλων των νόμιμων κρατιςεων. Σ Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε 
άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον 
Ανάδοχο. Χε ό,τι αφορά τθν απελευκζρωςθ του ποςοφ αμοιβισ του Αναδόχου από το escrow account, αρκεί θ επίδειξθ του 
Υιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Υλθρωμισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ» ι ςε περίπτωςθ μθ εκδόςεωσ αυτισ 
εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του αναδόχου κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου αυτοφ, 
αρκεί θ επίδειξθ του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον Πεςεγγυοφχο. Ψο ποςό που αναγράφεται 
ςτο πιςτοποιθτικό κα αναγράφει τθν πλθρωτζα αμοιβι του Αναδόχου μετά τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 
ΑΦΚΦΣ 28

Σ
 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΧΥΩ 

1. Θ ΧΥΩ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 
(ν.4412/2016), φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Σργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όπωσ αυτό προβλζπεται από τθ 
Ρομοκεςία κάκε ςτιγμι. 

2. Θ πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν του Χυςτιματοσ, όπωσ αυτό 
περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

 
ΑΦΚΦΣ 29

Σ
 ΔΛΞΑΛΣΔΣΧΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΣ ΔΛΞΑΛΣ - ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΩΡ 

Χε ό,τι αφορά το κακεςτϊσ δικαιοδοςίασ, το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθν διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν, αναφζρονται τα εξισ: 
α. Για κάκε διαφωνία ι διαφορά ςχετικι με το περιεχόμενο τθσ ΧΥΩ, ο Διμοσ και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι 
προςπάκεια για εξϊδικθ λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν, β. Εάν θ 
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διαφωνία εξακολουκεί, κα επιλφεται με προςφυγι ςτθ διαιτθςία, εφόςον όλα τα μζρθ ςυμφωνοφν ςε αυτιν που κα διεξάγεται 
από τριμελι Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων, θ οποία ορίηεται εξισ: ζνα (1) μζλοσ αυτισ ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ζνα 
(1) μζλοσ ορίηεται από τον Ανάδοχο και ζνα (1) μζλοσ είναι ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ. Σι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ 
αρχισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία χωρίσ να απαιτείται καμία άλλθ ζγκριςθ. Σ Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ. γ) Εάν θ διαδικαςία διαιτθςία δεν είναι αποδεκτι από όλα τα μζρθ ι είναι ανζφικτθ ι 
ανεφάρμοςτθ οι ζννομεσ ςχζςεισ και διαφορζσ που κα προκφπτουν από τθν κατάρτιςθ, εκτζλεςθ και ερμθνεία τθσ ΧΥΩ μεταξφ 
του Διμου και του Αναδόχου, κακϊσ και από κάκε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ οργάνου του Διμου ι άλλου ςυμβαλλόμενου με 
τον Διμο και πάντοτε ςε ςχζςθ με τθν ςυγκεκριμζνθ Χφμβαςθ, κα διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο, αποκλειςτικά δε αρμόδια 
για τθν επίλυςθ κάκε προκφπτουςασ διαφοράσ των ςυμβαλλομζνων κα είναι τα κακ' φλθ αρμόδια δικαςτιρια. 

 
ΑΦΚΦΣ 30

Σ
 ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΕΛΧ - ΞΣΛΡΣΥΣΛΘΧΕΛΧ 

Σι γνωςτοποιιςεισ – κοινοποιιςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ΧΥΩ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1 Χε όποιο ςθμείο τθσ ΧΥΩ υπάρχει διάταξθ για τθ γνωςτοποίθςθ ι κοινοποίθςθ οποιουδιποτε γεγονότοσ ι διλωςθσ 
οποιουδιποτε προςϊπου, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςτθν ΧΥΩ, θ ειδοποίθςθ κα γίνεται εγγράφωσ, μζςω τθλεομοιοτυπίασ θ 
email ι με κατάκεςθ του εγγράφου. 

2 Ξάκε ειδοποίθςθ είναι ζγκυρθ όταν γίνεται εγγράφωσ και περιζχει αίτθμα βεβαίωςθσ παραλαβισ. 

3 Ειδοποίθςθ με τθλεγράφθμα ι τθλεομοιοτυπία ι e-mail κα είναι ζγκυρθ και κεωρείται ότι ζγινε τθν θμζρα τθσ αποςτολισ 
του. Ξάκε γνωςτοποίθςθ, κοινοποίθςθ ι επίδοςθ κάκε εγγράφου κα πραγματοποιείται εγκφρωσ ωσ προσ κάκε 
ςυμβαλλόμενο ςτισ εξισ διευκφνςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια : Υροσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προσ τον Ανεξάρτθτο 
Χφμβουλο, και προσ τον Ανάδοχο. 

4 Σι ςυμβαλλόμενοι οφείλουν να ειδοποιοφν ο ζνασ τον άλλο για κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ, κάκε δε τζτοια ειδοποίθςθ κα 
αποκτά ιςχφ (15) θμζρεσ μετά τθν ειδοποίθςθ. 

 
ΑΦΚΦΣ 31

Σ
 ΕΠΥΛΧΨΕΩΨΛΞΣΨΘΨΑ - ΕΧΕΠΩΚΕΛΑ 

Ψο κακεςτϊσ εμπιςτευτικότθτασ – εχεμφκειασ, ορίηεται ωσ εξισ: 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει εμπιςτευτικοφσ τουσ όρουσ τθσ ΧΥΩ, και εφόςον 
γνωςτοποιοφνται ςε αυτιν ςαν εμπιςτευτικοί. Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αποκαλφψει τουσ χαρακτθριηόμενουσ ωσ 
εμπιςτευτικοφσ όρουσ τθσ ΧΥΩ χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δφνανται να αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ εργαηομζνουσ, ςε εργολάβουσ 
και τράπεηεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και ςτο λοιπό προςωπικό που απαςχολοφν. 

3. Σι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν μποροφν επίςθσ να αποκαλυφκοφν ςε κάκε άλλο πρόςωπο, εκτόσ εάν απαιτείται από το νόμο ι 
για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ τθσ Χφμβαςθσ. 

4. Θ εμπιςτευτικότθτα των ωσ άνω ςτοιχείων ι εγγράφων αίρεται ςε δικαςτικζσ διαφορζσ, κατόπιν ρθτισ ςυμφωνίασ των 
ςυμβαλλομζνων ι ςε περίπτωςθ που καταςτοφν ευρζωσ γνωςτά, χωρίσ να ζχει μεςολαβιςει παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ 
εχεμφκειασ που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο. 

 
ΑΦΚΦΣ 32

Σ
 ΓΕΡΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Σι γενικισ εφαρμογισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Θ κακυςτζρθςθ από οποιονδιποτε ςυμβαλλόμενο όςον αφορά τθν άςκθςθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ, βάςει τθσ ΧΥΩ, δεν 
βλάπτει οφτε ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα το οποίο ζχει αποκτιςει. 

2. Θ απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ κάποιου ςυμβαλλόμενου από τθ παροφςα ΧΥΩ, πρζπει να γίνεται εγγράφωσ από τον 
χορθγοφνται τθν απαλλαγι ςυμβαλλόμενο. Ξάκε μεμονωμζνθ ι και μερικι άςκθςθ δικαιϊματοσ δεν εμποδίηει τθν 
περαιτζρω άςκθςθ αυτοφ ι τθν άςκθςθ οποιουδιποτε άλλου δικαιϊματοσ. 

3. Θ ζλλειψθ νομιμότθτασ, θ ακυρότθτα ι θ μθ εφαρμογι οποιαςδιποτε διάταξθσ τθσ ΧΥΩ δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα, 
εγκυρότθτα ι εφαρμογι οποιαςδιποτε άλλθσ διάταξθσ. 

4. Θ Χφμβαςθ υπογράφεται ςε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελοφν μετά τθν υπογραφι των ζνα και το αυτό 
πρωτότυπο ζγγραφο. 

5.  Σ Ανάδοχοσ κα διορίςει ζναν εκπρόςωπο και κα του παραχωριςει κάκε αναγκαία εξουςία για να ενεργεί για λογαριαςμό 
του ςτθν παροφςα ΧΥΩ, ενϊ μπορεί να ανακαλζςει τον διοριςμό του εκπροςϊπου του και να διορίςει αντικαταςτάτθ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 2: ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

 

Ψου ςυμμετζχοντα  …………………………………………………………… με ζδρα τ……………………………… οδόσ …………….……… αρικμ. 
…………………… Ψ.Ξ. …………………Ψθλ. …………………….Fax…………………… 

Υροσ:  ΔΘΠΣ ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξθ τα αναφερόμενα ςτο Ψεφχοσ και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω 
όρουσ: 

ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

Α.  ΧΩΡΣΟΣ ΑΠΣΛΒΘΧ 

1. Χυνολικι αμοιβι Αναδόχου (χωρίσ ΦΥΑ) : αρικμθτικϊσ € 

και ολογράφωσ : 

 

ΧΦΣΡΛΞΘ ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΑΠΣΛΒΘΧ  (Αξίεσ χωρίσ ΦΥΑ) 
ΕΨΣΧ 

ΕΞΨΛΠΘΧΘ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 

ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘΧ 

ΔΘΠΣΩ(€) 

 

ΕΞΨΛΠΘΧΘ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 

ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘΧ 

ΥΦΣΧΦΕΦΣΡΨΑ(€) 

 

ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΥΣΧΣΩ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 

 ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘΧ 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ  ΑΦΧΛΞΘΧ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 

ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 

ΔΘΠΣΩ(€) 

 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ 

ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 

ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧΔΘΠΣΩ(€) 

(Β) 

 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ ΓΛΑ ΨΣΡ 

ΔΘΠΣ(€) 

(Α) + (Β)  
 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ 

ΣΦΕΟΣΧ 

ΑΡΑΔΣΧΣΩ (€) 

(Α) 

ΕΓΓΩΘΠΕΡΣ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ 

ΣΦΕΟΣΧ 

ΔΘΠΣΩ*(€) 

1 941.572,29        

2 960.403,74        

3 979.611,81       

4 999.204,05        

5  1.019.188,13       

6 1.039.571,89        

7 1.060.363,33        

8 1.081.570,59       

9 1.103.202,01       

10 1.125.266,05       

11 1.147.771,37       

12 1.170.726,79       

ΧΩΡ. € 12.628.452,03       

ΧΩΡ. % 100%       
 
* Σο ςφνολο του ποςοφ τθσ προςφερόμενθσ ωφζλειασ του Διμου ςτα πρϊτα 6 ζτθ δεν μπορεί να είναι μικρότερο (επί ποινι αποκλειςμοφ) από το 30% του 
ποςοφ τθσ ςυνολικισ ωφζλειασ του Διμου  που κα δοκεί ςτθν Οικονομικι Προςφορά του κάκε υποψιφιου. 

Ψόποσ                  

Θμερομθνία                                     

…………………………………………………… 

(Σνοματεπϊνυμο και ςφραγίδα) 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 3: ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ 

 

ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

Ψο δίκτυο Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ (Σδοφωτιςμόσ) του Διμου Χαλαμίνασ περιλαμβάνει το Δίκτυο Φωτιςμοφ Σδϊν και το δίκτυο 
Φωτιςμοφ Υλατειϊν και Υεηοδρόμων. Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ καταναλϊνεται ςτο δίκτυο Φωτιςμοφ 
Σδϊν, αφορά φωτιςτικά ςθμεία όπου κατά κανόνα χρθςιμοποιοφνται λαμπτιρεσ ιςχφοσ 12W, 23W, 100W και 250W. Χτο δίκτυο 
φωτιςμοφ πλατειϊν και πεηοδρόμων χρθςιμοποιοφνται λαμπτιρεσ ιςχφοσ 23W, 70W, 125W & 250W και προβολείσ ιςχφοσ 
400W. Σ διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου των υφιςτάμενων Φωτιςτικϊν Χωμάτων, Οαμπτιρων & 
Υροβολζων του δικτφου Σδοφωτιςμοφ του Διμου με νζα Φωτιςτικά Χϊματα, Οαμπτιρεσ & Υροβολείσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
τφπου LED. Ψα παλαιά και κατεςτραμμζνα Φωτιςτικά Χϊματα αποξθλϊνονται, διαχωρίηονται από τουσ Οαμπτιρεσ τουσ και 
μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Ωπθρεςία, προσ ανακφκλωςθ. Σι παλαιοί Οαμπτιρεσ ςυςκευάηονται και 
αποκθκεφονται ξεχωριςτά, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Ωπθρεςίασ. Θ ζκταςθ τθσ παρζμβαςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο του 
Διμου. Χυγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα αντικαταςτιςει 17.050 Φωτιςτικά Χϊματα, 138 Οαμπτιρεσ και 162 Υροβολείσ (Υίνακασ 1), 
ςφμφωνα με τισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ και τον Υίνακα Αντιςτοίχιςθσ που ακολουκοφν. 

 

Χυμβατικά Φωτιςτικά  Υραγματικι Λςχφσ (Ballast +15%) Υλικοσ 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 23W 23,00 1.185 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα LED 12W 12,00 9.106 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 125W 143,75 1.008 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 250W 287,50 3.872 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 23W 23,00 138 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 125W 143,75 87 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 250W 287,50 413 

Φωτιςτικό τφπου μπάλασ με λαμπτιρα 70W 80,50 71 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 125W 143,75 64 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 250W 287,50 1.244 

Υροβολζασ 400W 460,00 162 

  ΧΩΡΣΟΣ  17.350 

Πίνακασ 1: Πίνακασ Τφιςτάμενων Φωτιςτικϊν 
 

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

1. ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ 

Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ) του Διμου, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και του ςυνολικοφ κόςτουσ λειτουργίασ κα επιτευχκεί με: 

1. Ψθν εγκατάςταςθ νζων Φωτιςτικϊν/Οαμπτιρων/Υροβολζων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τφπου LED, ςτο ςφνολο τθσ 
γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου. 

2. Ψθ λειτουργία «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ»: α. ςε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 
κατά μζγιςτο 16.350 Φωτιςτικά Χϊματα/Οαμπτιρεσ/Υροβολείσ ςτο Χφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων 
και β. ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ Χϊματοσ, για κατ’ ελάχιςτο 1.000 φωτιςτικά ςϊματα που κα εγκαταςτακοφν πιλοτικά ςε 
δρόμουσ του Διμου και κα ςυνοδεφονται από κατ’ ελάχιςτο 1.000 αςφρματουσ ελεγκτζσ. Σι ςυμμετζχοντεσ δφνανται 
να προςφζρουν περιςςότερα από 1.000 φωτιςτικά ςϊματα και αςφρματουσ ελεγκτζσ (ωσ και το ςφνολο των 
φωτιςτικϊν). 

3. Χφςτθμα περιοδικισ και επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Ω (μεκοδολογία καταγραφισ βλαβϊν, ιεράρχθςθ, 
προγραμματιςμόσ αποκατάςταςθσ, ζλεγχοσ αποκατάςταςθσ, reporting, παρακολοφκθςθ). 

4. Αξιοποίθςθ του Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου – Ψθλεχειριςμοφ και Ελζγχου Ενζργειασ, για τθν εγκατάςταςθ απαραίτθτων 
υλικϊν και λογιςμικοφ για τθ λειτουργία εφαρμογϊν Smart Cities. 

 

 
2. ΨΩΥΣΛ ΦΩΨΛΧΨΛΞΩΡ LED 

Κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υφιςταμζνων ιςτϊν και οι  αντικαταςτάςεισ Φωτιςτικϊν/Οαμπτιρων/Υροβολζων κα γίνουν 
ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτον Υίνακα 2. 
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ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΣΧ ΨΩΥΣΧ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ: ΞΩΔΛΞΣΧ 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 23W Φωτιςτικό LED ειδικοφ τφπου ≤12W Φ1 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα LED 12W Φωτιςτικό LED ειδικοφ τφπου ≤12W Φ1 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 125W Φωτιςτικό βραχίονα LED ≤38W Φ2 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 250W Φωτιςτικό βραχίονα LED ≤80W Φ3 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 23W Οαμπτιρασ LED ≤12W Ο1 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 125W Υαραδοςιακό φωτιςτικό LED ≤35W Φ4 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 250W Υαραδοςιακό φωτιςτικό LED ≤70W Φ5 

Φωτιςτικό τφπου μπάλασ με λαμπτιρα 70W Φωτιςτικό LED τφπου μπάλα ≤35W Φ6 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 125W Φωτιςτικό LED τφπου κορυφισ ≤35W Φ7 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 250W Φωτιςτικό LED τφπου κορυφισ ≤70W Φ8 

Υροβολζασ 400W Υροβολζασ LED ≤150W Υ1 

Πίνακασ 2: Πίνακασ Τφιςτάμενων και Νζων Φωτιςτικϊν/Λαμπτιρων/Προβολζων  

 
3. ΦΩΨΕΛΡΘ ΛΧΧΩΧ ΞΑΛ ΦΣΘ 

 

Για τα φωτιςτικά ςϊματα Φ1, Φ2 και Φ3, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν το πρότυπο Φωτοτεχνικό 
Ποντζλο Σδϊν Υαρζμβαςθσ που ςυμπεριλαμβάνονται  Χτον πίνακα 11 ϊςτε να επιλζξουν, από τον κατάλογο προϊόντων τουσ 
και να προςφζρουν το φωτιςτικό ςϊμα που καλφπτει τισ φωτομετρικζσ απαιτιςεισ του κάκε φωτοτεχνικοφ μοντζλου, με τθν 
ελάχιςτθ δυνατι θλεκτρικι ιςχφ.  

Τλα τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα/λαμπτιρεσ/προβολείσ κα πρζπει να βρίςκονται εντόσ των ορίων του Υίνακα 3 
(Περιοριςμοί Φωτιςτικϊν/Λαμπτιρων/Προβολζων LED) που ακολουκεί.  

 

Ψφποσ 
Φωτιςτικοφ/ 
Οαμπτιρα/ 
Υροβολζα 

Πζγιςτθ Χυνολικι Λςχφσ 
(W) 

Ελάχιςτθ Φωτεινι Φοι 
(lm) 

Φ1 ≤ 12 W ≥ 1.500lm 

Φ2 ≤ 38 W ≥ 5.500lm 

Φ3 ≤ 80 W ≥ 11.500lm 

Φ4 ≤ 35 W ≥ 4.500lm 

Φ5 ≤ 70 W ≥ 9.000lm 

Φ6 ≤ 35 W ≥ 4.500lm 

Φ7 ≤ 35 W ≥ 4.500lm 

Φ8 ≤ 70 W ≥ 9.000lm 

Ο1 ≤ 12 W ≥ 1.500lm 

Υ1 ≤ 150 W ≥ 15.000lm 
Πίνακασ 3. Περιοριςμοί Φωτιςτικϊν/Λαμπτιρων/Προβολζων LED 
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4. ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ LED ΕΛΔΛΞΣΩ ΨΩΥΣΩ (Φ1) 

Χτθ ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία  που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του 
προςφοράσ. 

 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ  

Ψο φωτιςτικό LED κα είναι κατάλλθλο για αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν τφπου 
«καπελάκι» και κα αποτελείται από τθν θλεκτρικι μονάδα, τθν οπτικι μονάδα, και τθ βάςθ 
ςτιριξθσ. Ψο κυρίωσ ςϊμα κα είναι φτιαγμζνο από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο πλιρωσ 
ανακυκλϊςιμο και κα περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι μονάδα.  

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ 

2 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ 

Ψο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα πρζπει να ζχει ςχιμα και διαςτάςεισ ϊςτε να εναρμονίηεται 
με τον χαρακτιρα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και να παρουςιάηει μειωμζνθ αντίςταςθ 
ςτον άνεμο. Θ ςχεδίαςθ του ςϊματοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μθχανικι αντοχι του 
φωτιςτικοφ και τθν αναγκαία απαγωγι κερμότθτασ κατά τθ λειτουργία τθσ φωτεινισ 
πθγισ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

3 Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ ςκόνθσ 
Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP66 κατά ΕΡ 60598 
ι ΕΡ 60529 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 ι ΕΡ 60529 με 
Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

4 Αντοχι ςε κροφςεισ (βανδαλιςμοφσ) Θ αντοχι ςε κροφςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IK08 κατά ΕΡ 62262. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά EN 62262  

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

5 
Κερμοκραςία Υεριβάλλοντοσ Φωτιςτικοφ (Ψa 

«ambient temperature») 

Α. Θ κερμοκραςίασ λειτουργίασ περιβάλλοντοσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να κυμαίνεται από  

-30 
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

 Β. Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί με επιτυχία για λειτουργία με 
αςφάλεια ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  Ta τουλάχιςτον 45

ο
C 

 Α. Ψεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ  

 Β .Υιςτοποιθτικό ENEC  και Ζκκεςθ Ελζγχου 
κατά ΕΡ 60598 με  τα οποία κα τεκμθριϊνεται  
ο επιτυχισ ζλεγχοσ για λειτουργία με αςφάλεια 
ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  Ta 
τουλάχιςτον 45

ο
C 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

6 Ψεχνολογία Σπτικισ Πονάδασ 
Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε πλακζτα τφπου PCB, ςε 
κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

7 Κερμοκραςία Χρϊματοσ CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ  κα πρζπει  να είναι  4000 Ξ ± 10% 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

8 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

9 Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED 
Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 60.000 ϊρεσ δεν επιτρζπεται 
να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 60.000 ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

10 Ξλάςθ Πόνωςθσ Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι κλάςθ ΛΛ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο  Φωτιςτικοφ  

 Υιςτοποιθτικό ENEC 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 με Διαπίςτευςθ 
του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον 
ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

11 Χυντελεςτισ Λςχφοσ Σ ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

12 Υροςταςία από υπερτάςεισ 

Ψο φωτιςτικό πρζπει να ζχει προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 10kV 

(ςτθν περίπτωςθ ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων όλεσ οι ηθτοφμενεσ εκκζςεισ ελζγχου-
πιςτοποιιςεισ του  φωτιςτικοφ  κα πρζπει να περιλαμβάνουν και τθν ςυςκευι προςταςίασ 
υπερτάςεων). 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ ι/και Ψεχνικό 

φυλλάδιο τροφοδοτικοφ ι/και ςυςκευισ 

προςταςίασ υπερτάςεων 

13 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε υφιςτάμενο Βραχίονα 
Ψα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει να μποροφν να τοποκετθκοφν ςε βραχίονα διατομισ Φ30 
με τθν χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ 
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

14 
Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν φωτομετρικϊν 

και θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ 
του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W), θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία 
χρϊματοσ (Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), καμπφλεσ και  πίνακεσ φωτεινισ 
ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ. Ψα εργαςτιρια κα πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 17025 από φορζα 
διαπίςτευςθσ όπωσ ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ 
Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) είτε από τον 
οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, 
ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ ΠLA (Multilateral 
Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA 
διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC 
(International Laboratory Accreditation 
Corporation), IAF (International Accreditation 
Forum). 

15 Φωτομετρικά δεδομζνα φωτιςτικϊν για ειςαγωγι 
ςε πρόγραμμα μελετϊν φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι .ies 
για λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για τθν 
άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ 

16 
Υιςτοποίθςθ  αςφαλοφσ λειτουργίασ φωτιςτικοφ 

από Διεκνι τρίτο ανεξάρτθτο φορζα (ENEC) 

Α. Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE, να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

Β. Κα πρζπει να  διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα 
εξαςφαλίηεται ο Ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ 
LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα, θ ετιςια 
επικεϊρθςθσ τθσ γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ του 
προϊόντοσ. 

 

Α. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

Β. Υιςτοποιθτικό ENEC  ι ιςοδφναμο που να 
προκφπτει θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ 
γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ 
παρακολοφκθςθ παραγωγισ του προϊόντοσ 

17 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 2006/95/EC ι 

μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD  
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 60598-1,ΕΡ 60598-2-3, EN 62471, IEC/TR 62778 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

18 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 2004/108/EC ι 

μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 
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19 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 2011/65/EC 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

20 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 2012/19/EU 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ Φορζα ι 
του προμθκευτι του Σικονομικοφ Φορζα ςτο 
Πθτρϊο Υαραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο 
Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

21 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ Ξαταςκευαςτι Φωτιςτικοφ 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα πρζπει να διακζτει Υιςτοποίθςθ  
ποιότθτάσ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO  14001:2015) και διαχείριςθσ 
Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 45001:2018,  για καταςκευι φωτιςτικϊν  

Tο υπό προμικεια φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του 
καταςκευαςτι 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 

22 Εγγφθςθ Φωτιςτικϊν ςωμάτων Ψουλάχιςτον δωδεκαετισ (12) εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

23 Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε φωτιςτικά 
Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για παραγωγι 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι 

24 Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 
ανταλλακτικά 

Ζγγραφθ διλωςθ επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ 
κατ’ ελάχιςτον 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

Πίνακασ 4. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ειδικϊν Φωτιςτικϊν ωμάτων LED για αντικατάςταςθ φωτιςτικοφ καπελάκι  
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5. ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ LED ΨΩΥΣΩ ΒΦΑΧΛΣΡΑ (ΨΩΥΣΩ Φ2, Φ3) 

 

Ψα κάτωκι ιςχφουν για  τα φωτιςτικά LED τφπου βραχίονα. Χτθν ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με το φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ.  

 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ  

Ψο φωτιςτικό LED κα είναι κατάλλθλο για Σδοφωτιςμό και κα αποτελείται από τθν 
θλεκτρικι μονάδα, τθν οπτικι μονάδα, και τθ βάςθ ςτιριξθσ. Ψο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα 
είναι φτιαγμζνο από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο και κα είναι καταςκευαςμζνο ςε δφο 
ξεχωριςτά τμιματα πλιρωσ απομονωμζνα μεταξφ τουσ.  

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ 

2 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ 

Ψο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα πρζπει να ζχει ςχιμα και διαςτάςεισ ϊςτε να εναρμονίηεται 
με τον χαρακτιρα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και να παρουςιάηει μειωμζνθ αντίςταςθ 
ςτον άνεμο. Θ ςχεδίαςθ του ςϊματοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μθχανικι αντοχι του 
φωτιςτικοφ και τθν αναγκαία απαγωγι κερμότθτασ κατά τθ λειτουργία τθσ φωτεινισ 
πθγισ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

3 Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ ςκόνθσ 
Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP66 κατά ΕΡ 60598 
ι ΕΡ 60529 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 ι ΕΡ 60529 με 
Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

4 Αντοχι ςε κροφςεισ (βανδαλιςμοφσ) Θ αντοχι ςε κροφςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IK08 κατά ΕΡ 62262. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά EN 62262  

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

5 
Κερμοκραςία Υεριβάλλοντοσ Φωτιςτικοφ (Ψa 

«ambient temperature») 

Α. Θ κερμοκραςίασ λειτουργίασ περιβάλλοντοσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να κυμαίνεται από  

-30 
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

 Β. Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί με επιτυχία για λειτουργία με 
αςφάλεια ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  Ta τουλάχιςτον 45

ο
C 

 Α. Ψεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ  

 Β .Υιςτοποιθτικό ENEC  και Ζκκεςθ Ελζγχου 
κατά ΕΡ 60598 με  τα οποία κα τεκμθριϊνεται  
ο επιτυχισ ζλεγχοσ για λειτουργία με αςφάλεια 
ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  Ta 
τουλάχιςτον 45

ο
C 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

6 
Ξαταςκευαςτικά Χαρακτθριςτικά Ξαλφμματοσ 

Σπτικισ Πονάδασ 
Ψο  κάλυμμα τθσ οπτικισ μονάδασ  κα είναι από γυαλί, μεγάλθσ κερμικισ και μθχανικισ 
αντοχισ πάχουσ κάτ’ ελάχιςτον 4mm. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο  Φωτιςτικοφ 

7 Ψεχνολογία Σπτικισ Πονάδασ 

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε πλακζτα τφπου PCB, ςε 
κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλουσ διακλαςτιρεσ (φακοφσ). 

Σι οπτικοί φακοί κα είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ανκεκτικότθτασ και διαφάνειασ 
πολυκαρβονικό ι άλλο υλικό. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 
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8 Κερμοκραςία Χρϊματοσ CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ  κα πρζπει  να είναι  4000 Ξ ± 10% 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

9 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

10 Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED 
Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 60.000 ϊρεσ δεν επιτρζπεται 
να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 60.000 ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

11 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ φωτεινότθτασ 

Ψο τροφοδοτικό πρζπει να επιτρζπει τθν ρφκμιςθ φωτεινότθτασ με εντολι 0-10V (1-
10V) ι PWM ι DALI. Επιπλζον, το τροφοδοτικό κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα 
αυτόνομθσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ με εργοςταςιακι προεπιλογι  ςεναρίων 
λειτουργίασ ςε 5 τουλάχιςτον ςτάκμεσ φωτιςμοφ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

12 Ξλάςθ Πόνωςθσ Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι κλάςθ ΛΛ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο  Φωτιςτικοφ  

 Υιςτοποιθτικό ENEC 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 με Διαπίςτευςθ 
του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον 
ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

13 Χυντελεςτισ Λςχφοσ Σ ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

14 Υροςταςία από υπερτάςεισ 

Ψο φωτιςτικό πρζπει να διακζτει επιπρόςκετθ ςυςκευι προςταςίασ υπερτάςεων (εκτόσ 
του τροφοδοτικοφ) για προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 10kV. 

Όλεσ οι ηθτοφμενεσ εκκζςεισ ελζγχου-πιςτοποιιςεισ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να 
περιλαμβάνουν και τθν ςυςκευι προςταςίασ υπερτάςεων. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο ςυςκευισ προςταςίασ 
υπερτάςεων 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 με Διαπίςτευςθ 
του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον 
ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

15 Διακφμανςθ τάςθσ ειςόδου 
Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να είναι τουλάχιςτον από 120V AC ζωσ 
277V AC ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του φωτιςτικοφ κατά τθν 
διάρκεια των διακυμάνςεων τάςεωσ του δικτφου τροφοδοςίασ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ  

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 
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16 
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικό αςφρματο 

ελεγκτι 

Ψο φωτιςτικό κα πρζπει να διακζτει βάςθ ΡΕΠΑ ANSI C136.41 7 Pin female για ςφνδεςθ με 
εξωτερικό αςφρματο ελεγκτι τφπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin male, θ οποία κα βρίςκεται 
ςτο πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ.  

Ζκκεςθ δοκιμισ  του φωτιςτικοφ κατά ΕΡ 60598 κα πρζπει να αφορά το φωτιςτικό με τθν 
βάςθ  ΡΕΠΑ ANSI C136.41 7 Pin female 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Διλωςθ Ξαταςκευαςτι Φωτιςτικοφ 

 Υιςτοποιθτικό ENEC 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 με Διαπίςτευςθ 
του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον 
ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

17 Ψοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ ςε Βραχίονα 

Ψο φωτιςτικό κα ζχει κατάλλθλο εξάρτθμα για τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ του -10
ο
 

ζωσ + 10
ο
.  

Κα πρζπει να επιτυγχάνεται θ κλίςθ που προβλζπεται από τθ φωτοτεχνικι μελζτθ που 
ςυνοδεφει το φωτιςτικό και να είναι εντόσ των ορίων. 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ 

18 
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε υφιςτάμενο βραχίονα ι 

ςε κορυφι ιςτοφ 
Ψα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει να μποροφν να τοποκετθκοφν ςε βραχίονα ι κορυφι 
ιςτοφ διατομισ Φ42-60 με τθν χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ 

19 
Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν φωτομετρικϊν 

και θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ 
του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W), θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία 
χρϊματοσ (Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), καμπφλεσ και  πίνακεσ φωτεινισ 
ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ. Ψα εργαςτιρια κα πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 17025 από φορζα 
διαπίςτευςθσ όπωσ ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ 
Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) είτε από τον 
οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, 
ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ ΠLA (Multilateral 
Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA 
διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC 
(International Laboratory Accreditation 
Corporation), IAF (International Accreditation 
Forum). 

20 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία ISO 9227 (Υροςταςία 

ζναντι τθσ διάβρωςθσ) 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει  ελζγχονται ωσ προσ τθν ανκεκτικότθτα ςτθν 
διάβρωςθ ςφμφωνα με  το πρότυπο ISO 9227 για 1.000 ϊρεσ (Δοκιμζσ διάβρωςθσ-Salt 
Spray Test) 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με το  ISO 9227 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 

για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

21 Φωτομετρικά δεδομζνα φωτιςτικϊν για ειςαγωγι 
ςε πρόγραμμα μελετϊν φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι .ies 
για λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για τθν 
άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ 

22 Φωτοτεχνικζσ Πελζτεσ 
Ωποβολι φωτοτεχνικϊν μελετϊν ςε μορφι .pdf & .evo, που να επιβεβαιϊνουν τθν 
ςυμφωνία των αποτελεςμάτων των προςφερόμενων φωτιςτικϊν με τα τυπικά μοντζλα  
αξιολόγθςθσ 

 Αρχεία φωτοτεχνικϊν μελετϊν ςε μορφι .pdf 

 Αρχεία φωτοτεχνικϊν μελετϊν ςε μορφι .evo 
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23 
Υιςτοποίθςθ  αςφαλοφσ λειτουργίασ φωτιςτικοφ 

από Διεκνι τρίτο ανεξάρτθτο φορζα (ENEC) 

Α. Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE, να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

Β. Κα πρζπει να  διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα 
εξαςφαλίηεται ο Ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ 
LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα, θ ετιςια 
επικεϊρθςθσ τθσ γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ του 
προϊόντοσ. 

 

Α. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

Β. Υιςτοποιθτικό ENEC  ι ιςοδφναμο που να 
προκφπτει θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ 
γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ 
παρακολοφκθςθ παραγωγισ του προϊόντοσ 

24 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 2006/95/EC ι 

μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD  
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 60598-1,ΕΡ 60598-2-3,  EN 62471, IEC/TR 62778 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

25 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 2004/108/EC ι 

μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

26 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 2011/65/EC 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

27 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 2012/19/EU 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ Φορζα 
ι του προμθκευτι του Σικονομικοφ Φορζα 
ςτο Πθτρϊο Υαραγωγϊν ΘΘΕ από 
εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

28 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ Ξαταςκευαςτι Φωτιςτικοφ 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα πρζπει να διακζτει Υιςτοποίθςθ  
ποιότθτάσ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO  14001:2015) και διαχείριςθσ 
Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 45001:2018,  για καταςκευι φωτιςτικϊν  

Tο υπό προμικεια φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του 
καταςκευαςτι 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 

29 Εγγφθςθ Φωτιςτικϊν ςωμάτων Ψουλάχιςτον δωδεκαετισ (12) εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 
 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα 
με τθν παρ. 2.4.3.2) 

30 Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε φωτιςτικά 
Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για παραγωγι 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι 

31 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

ανταλλακτικά 
Ζγγραφθ διλωςθ επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ 
κατ’ ελάχιςτον 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι (ςφμφωνα 
με τθν παρ. 2.4.3.2) 

Πίνακασ 5. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Φωτιςτικϊν ωμάτων τφπου βραχίονα 
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1. ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ LED ΨΩΥΣΩ ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΣ (Φ4, Φ5) 
 

Χτθ ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία  που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ. 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ 
Ψο φωτιςτικό  κα είναι κατάλλθλο για αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν τφπου 
παραδοςιακό. Κα είναι παραδοςιακοφ τφπου και κα περιλαμβάνει εντόσ του τθν θλεκτρικι 
μονάδα (τροφοδοτικό κλπ) και τθν οπτικι μονάδα (πθγζσ LED Ξλπ). 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

2 
Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ 

ςκόνθσ φωτιςτικοφ 
Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP65 κατά ΕΡ 60598 ι 
ΕΡ60529 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598  ι ΕΡ 60529 & 
διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για ζλεγχο ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο 
πρότυπο 

3 
Αντοχι ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ -

κροφςεισ (βανδαλιςμοφσ) φωτιςτικοφ 
Θ αντοχι ςε κροφςεισ του φωτιςτικοφ ςτο ςφνολό του πρζπει να είναι τουλάχιςτον IK08 
κατά ΕΡ 62262. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά EN 62262 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

4 
Κερμοκραςία Υεριβάλλοντοσ 

Φωτιςτικοφ (Ψa «ambient 
temperature») 

Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ (Ψa «ambient 
temperature») κα πρζπει να κυμαίνεται από -30

ο
C ζωσ +40

ο
C. 

 
Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί με επιτυχία για λειτουργία με 
αςφάλεια ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ Ta τουλάχιςτον 40

ο
C 

 Ψεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 με  τα οποία 
κα τεκμθριϊνεται  ο επιτυχισ ζλεγχοσ για 
λειτουργία με αςφάλεια ςε κερμοκραςία 
λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  τουλάχιςτον Ta 
40

ο
C & Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 

17025 για ζλεγχο ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο 
πρότυπο ΕΡ 60598 

5 Ξάλυμμα Σπτικισ Πονάδασ 

Θ οπτικι μονάδα δφναται να φζρει κάλυμμα το οποίο μπορεί να ζχει τισ εξισ 
προδιαγραφζσ: 

 Χτθν περίπτωςθ που το κάλυμμα είναι από γυαλί, αυτό κα είναι μεγάλθσ κερμικισ 
και μθχανικισ αντοχισ πάχουσ κάτ’ ελάχιςτον 4mm, thermally treated ι thermally 
hardened. 

 Χτθν περίπτωςθ που το κάλυμμα είναι από πολυκαρβονικό ι άλλο παρεμφερζσ 
υλικό, αυτό κα πρζπει να είναι ςτακεροποιθμζνο ωσ προσ τθν UV ακτινοβολία. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

6 
Ψεχνολογία καταςκευισ Σπτικισ 

Πονάδασ 

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε πλακζτα τφπου PCB, ςε 
κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλουσ διακλαςτιρεσ (φακοφσ). 
Σι οπτικοί φακοί κα είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ανκεκτικότθτασ και διαφάνειασ 
ακρυλικό ι άλλο υλικό. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

7 Κερμοκραςία Χρϊματοσ CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ κα πρζπει να είναι 4000 Ξ ± 10% 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 
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8 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

9 Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED 
Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 60.000 ϊρεσ δεν επιτρζπεται 
να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 60.000 ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

10 Δυνατότθτα Φφκμιςθσ φωτεινότθτασ 

Ψο τροφοδοτικό (driver)  πρζπει να επιτρζπει τθν ρφκμιςθ φωτεινότθτασ Dimming) μζςω 0-
10V (1-10V) ι PWM ι DALI. Επιπλζον, το τροφοδοτικό κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα 
αυτόνομθσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ με προεπιλογι  ςεναρίων λειτουργίασ ςε 5 
τουλάχιςτον ςτάκμεσ φωτιςμοφ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

11 Ξλάςθ Πόνωςθσ Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι Λ ι ΛΛ  Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

12 Χυντελεςτισ Λςχφοσ Σ ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

13 Υροςταςία από υπερτάςεισ 

Ψο φωτιςτικό πρζπει να ζχει προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 10kV 
(ςτθν περίπτωςθ ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων όλεσ οι ηθτοφμενεσ εκκζςεισ ελζγχου-
πιςτοποιιςεισ του  φωτιςτικοφ  κα πρζπει να περιλαμβάνουν και τθν ςυςκευι προςταςίασ 
υπερτάςεων). 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ ι/και 
ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων 

14 
Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν 

φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν 

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν 
που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ του 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W), θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ 
(Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), καμπφλεσ και  πίνακεσ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό 
διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ. Ψα εργαςτιρια κα πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 17025 από φορζα 
διαπίςτευςθσ όπωσ ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ 
Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) είτε από τον 
οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, 
ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ ΠLA (Multilateral 
Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA 
διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC 
(International Laboratory Accreditation 
Corporation), IAF (International Accreditation 
Forum). 

15 
Φωτομετρικά δεδομζνα φωτιςτικϊν 

για ειςαγωγι ςε πρόγραμμα μελετϊν 
φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι .ies για 
λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για τθν 
άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



 79 

16 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 

Ξαταςκευαςτι 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  καταςκευαςτι 

17 
Υιςτοποίθςθ  αςφαλοφσ λειτουργίασ 

φωτιςτικοφ από Διεκνι τρίτο 
ανεξάρτθτο φορζα (ENEC) 

Α. Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE, να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

Β. Κα πρζπει να  διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα 
εξαςφαλίηεται ο Ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ 
LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα, θ ετιςια 
επικεϊρθςθσ τθσ γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ του 
προϊόντοσ. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  ι ιςοδφναμο που να 
προκφπτει θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ 
παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ 
παραγωγισ του προϊόντοσ 

18 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 

2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD  
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 60598-1,ΕΡ 60598-2-3,  EN 62471 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

19 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 

2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

20 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 

2011/65/EC 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

21 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 

2012/19/EU 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ Φορζα ι 
του προμθκευτι του Σικονομικοφ Φορζα ςτο 
Πθτρϊο Υαραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο 
Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

22 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Ξαταςκευαςτι Φωτιςτικοφ 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πρζπει να διακζτει 
Υιςτοποίθςθ  ποιότθτασ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO 14001:2015) και 
διαχείριςθσ Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 45001:2018, για καταςκευι 
φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 

23 Εγγφθςθ Φωτιςτικϊν ςωμάτων Ψουλάχιςτον δωδεκαετισ (12) εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 
 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

24 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

φωτιςτικά 

Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για παραγωγι 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι 

25 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

ανταλλακτικά 
Ζγγραφθ διλωςθ επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’ 
ελάχιςτον 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

Πίνακασ 6. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Φωτιςτικϊν LED παραδοςιακοφ τφπου 
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2. ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ LED ΨΩΥΣΩ ΠΥΑΟΑ (Φ6) 

Χτθ ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία  που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ. 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ 

Ψο φωτιςτικό  κα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κορυφι ιςτοφ με χριςθ κατάλλθλων 
εξαρτθμάτων. Κα ςυγκροτείται από επιμζρουσ τμιματα (κζλυφοσ, κάλυμμα, βάςθ). Κα ζχει 
ςχιμα τφπου ςφαίρασ (μπάλασ) θ οποία κα περιλαμβάνει εντόσ τθσ τθν θλεκτρικι μονάδα 
(τροφοδοτικό κλπ) και τθν οπτικι μονάδα (πθγζσ LED κλπ). 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

2 
Χτοιχεία Ξαταςκευισ κελφφουσ 

Φωτιςτικοφ Χϊματοσ 

Ψο κζλυφοσ του κα είναι καταςκευαςμζνο  από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο 
πλιρωσ ανακυκλϊςιμο. Ψο κζλυφοσ κα περιλαμβάνει καταςκευι πακθτικισ ψφξθσ (ψικτρεσ 
όχι ανεμιςτιρα) 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

3 
Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ 

ςκόνθσ φωτιςτικοφ 
Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP65 κατά ΕΡ 60598 ι 
ΕΡ60529 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598  ι ΕΡ 
60529 & διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου 
κατά ISO 17025 για ζλεγχο ςφμφωνα με το 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο 

4 
Αντοχι ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ -

κροφςεισ (βανδαλιςμοφσ) φωτιςτικοφ 
Θ αντοχι ςε κροφςεισ του φωτιςτικοφ ςτο ςφνολό του πρζπει να είναι τουλάχιςτον IK08 
κατά ΕΡ 62262. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά EN 62262 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

5 
Κερμοκραςία Υεριβάλλοντοσ 

Φωτιςτικοφ (Ψa «ambient 
temperature») 

Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ (Ψa «ambient 
temperature») κα πρζπει να κυμαίνεται από -30

ο
C ζωσ +40

ο
C. 

 
Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί με επιτυχία για λειτουργία με 
αςφάλεια ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ Ta τουλάχιςτον 40

ο
C 

 Ψεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Υιςτοποιθτικό ENEC ι  Ζκκεςθ Ελζγχου κατά 
ΕΡ 60598 με  τα οποία κα τεκμθριϊνεται  ο 
επιτυχισ ζλεγχοσ για λειτουργία με αςφάλεια 
ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  
τουλάχιςτον Ta 40

ο
C & Διαπίςτευςθ του 

εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για ζλεγχο 
ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο πρότυπο ΕΡ 
60598 

6 Ξάλυμμα Σπτικισ Πονάδασ 

Θ οπτικι μονάδα δφναται να φζρει κάλυμμα το οποίο μπορεί να ζχει τισ εξισ 
προδιαγραφζσ: 

 Χτθν περίπτωςθ που το κάλυμμα είναι από γυαλί, αυτό κα είναι μεγάλθσ κερμικισ 
και μθχανικισ αντοχισ πάχουσ κάτ’ ελάχιςτον 4mm, thermally treated ι thermally 
hardened.. 

 Χτθν περίπτωςθ που το κάλυμμα είναι από πολυκαρβονικό ι άλλο παρεμφερζσ 
υλικό, αυτό κα πρζπει να είναι ςτακεροποιθμζνο ωσ προσ τθν UV ακτινοβολία. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

7 
Ψεχνολογία καταςκευισ Σπτικισ 

Πονάδασ 
Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία.  Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 
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8 Κερμοκραςία Χρϊματοσ CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ κα πρζπει να είναι 4000 Ξ ± 10% 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

9 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

10 Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED 
Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 60.000 ϊρεσ δεν επιτρζπεται 
να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 60.000 ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

11 Δυνατότθτα Φφκμιςθσ φωτεινότθτασ 

Ψο τροφοδοτικό (driver)  πρζπει να επιτρζπει τθν ρφκμιςθ φωτεινότθτασ Dimming) μζςω 0-
10V (1-10V) ι PWM ι DALI. Επιπλζον, το τροφοδοτικό κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα 
αυτόνομθσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ με προεπιλογι  ςεναρίων λειτουργίασ ςε 5 
τουλάχιςτον ςτάκμεσ φωτιςμοφ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

12 Ξλάςθ Πόνωςθσ Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι Λ ι ΛΛ  Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

13 Χυντελεςτισ Λςχφοσ Σ ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

14 Υροςταςία από υπερτάςεισ 

Ψο φωτιςτικό πρζπει να ζχει προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 10kV 
(ςτθν περίπτωςθ ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων όλεσ οι ηθτοφμενεσ εκκζςεισ ελζγχου-
πιςτοποιιςεισ του  φωτιςτικοφ  κα πρζπει να περιλαμβάνουν και τθν ςυςκευι προςταςίασ 
υπερτάςεων). 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ ι/και 
ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων 

15 
Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν 

φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν 

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν 
που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ του 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W), θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ 
(Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), καμπφλεσ και  πίνακεσ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό 
διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ. Ψα εργαςτιρια κα πρζπει να είναι 
διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 17025 από φορζα 
διαπίςτευςθσ όπωσ ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ 
Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) είτε από τον 
οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, 
ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ ΠLA (Multilateral 
Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA 
διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC 
(International Laboratory Accreditation 
Corporation), IAF (International Accreditation 
Forum). 
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16 
Φωτομετρικά δεδομζνα φωτιςτικϊν 

για ειςαγωγι ςε πρόγραμμα μελετϊν 
φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι .ies για 
λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για τθν 
άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό 
μζτρθςθσ 

17 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 

Ξαταςκευαςτι 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

18 
Υιςτοποίθςθ  αςφαλοφσ λειτουργίασ 

φωτιςτικοφ από Διεκνι τρίτο 
ανεξάρτθτο φορζα (ENEC) 

Α. Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE, να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

Β. Κα πρζπει να  διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα 
εξαςφαλίηεται ο Ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ 
LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα, θ ετιςια 
επικεϊρθςθσ τθσ γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ του 
προϊόντοσ. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  ι ιςοδφναμο που να 
προκφπτει θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ 
παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ 
παραγωγισ του προϊόντοσ 

19 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 

2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD  
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 60598-1,ΕΡ 60598-2-3,  EN 62471 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

20 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 

2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

21 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 

2011/65/EC 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

22 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 

2012/19/EU 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ Φορζα ι 
του προμθκευτι του Σικονομικοφ Φορζα ςτο 
Πθτρϊο Υαραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο 
Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

23 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Ξαταςκευαςτι Φωτιςτικοφ 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πρζπει να διακζτει 
Υιςτοποίθςθ  ποιότθτασ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO 14001:2015) και 
διαχείριςθσ Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 45001:2018, για καταςκευι 
φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 

24 Εγγφθςθ Φωτιςτικϊν ςωμάτων Ψουλάχιςτον δωδεκαετισ (12) εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 
 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

25 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

φωτιςτικά 

Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για παραγωγι 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι 

26 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

ανταλλακτικά 
Ζγγραφθ διλωςθ επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’ 
ελάχιςτον 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

Πίνακασ 6. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Φωτιςτικϊν LED τφπου μπάλασ 
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3. ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ LED ΨΩΥΣΩ ΞΣΦΩΦΘΧ (Φ7, Φ8) 
 

Χτθ ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία  που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ. 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 Χτοιχεία Ξαταςκευισ Φωτιςτικοφ 
Ψο φωτιςτικό  κα είναι κατάλλθλο για  τοποκζτθςθ ςε κορυφι ιςτοφ και κα περιλαμβάνει 
τθν θλεκτρικι μονάδα (τροφοδοτικό κλπ) και τθν οπτικι μονάδα (πθγζσ LED Ξλπ). 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

2 
Χτοιχεία Ξαταςκευισ κελφφουσ 

Φωτιςτικοφ Χϊματοσ 
Ψο κζλυφοσ του κα είναι καταςκευαςμζνο  από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο 
πλιρωσ ανακυκλϊςιμο. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

3 
Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ 

ςκόνθσ φωτιςτικοφ 
Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP65 κατά ΕΡ 60598 ι 
ΕΡ60529 

 Υιςτοποιθτικό ENEC  

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598  ι ΕΡ 
60529 & διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου 
κατά ISO 17025 για ζλεγχο ςφμφωνα με το 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο 

4 
Αντοχι ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ -

κροφςεισ (βανδαλιςμοφσ) φωτιςτικοφ 
Θ αντοχι ςε κροφςεισ του φωτιςτικοφ ςτο ςφνολό του πρζπει να είναι τουλάχιςτον IK08 
κατά ΕΡ 62262. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά EN 62262 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 
για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

5 
Κερμοκραςία Υεριβάλλοντοσ 

Φωτιςτικοφ (Ψa «ambient 
temperature») 

Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ (Ψa «ambient 
temperature») κα πρζπει να κυμαίνεται από -30

ο
C ζωσ +40

ο
C. 

 
Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί με επιτυχία για λειτουργία με 
αςφάλεια ςε κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ Ta τουλάχιςτον 40

ο
C 

 Ψεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Υιςτοποιθτικό ENEC ι  Ζκκεςθ Ελζγχου κατά 
ΕΡ 60598 με  τα οποία κα τεκμθριϊνεται  ο 
επιτυχισ ζλεγχοσ για λειτουργία με αςφάλεια ςε 
κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ  
τουλάχιςτον Ta 40

ο
C & Διαπίςτευςθ του 

εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για ζλεγχο ςφμφωνα 
με το ςυγκεκριμζνο πρότυπο ΕΡ 60598 

6 Ξάλυμμα Σπτικισ Πονάδασ 

Θ οπτικι μονάδα δφναται να φζρει κάλυμμα το οποίο μπορεί να ζχει τισ εξισ 
προδιαγραφζσ: 

 Χτθν περίπτωςθ που το κάλυμμα είναι από γυαλί, αυτό κα είναι μεγάλθσ κερμικισ και 
μθχανικισ αντοχισ πάχουσ κάτ’ ελάχιςτον 4mm, thermally treated ι thermally hardened. 

 Χτθν περίπτωςθ που το κάλυμμα είναι από πολυκαρβονικό ι άλλο παρεμφερζσ υλικό, 
αυτό κα πρζπει να είναι ςτακεροποιθμζνο ωσ προσ τθν UV ακτινοβολία. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

7 
Ψεχνολογία καταςκευισ Σπτικισ 

Πονάδασ 

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε πλακζτα τφπου PCB, ςε 
κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλουσ διακλαςτιρεσ (φακοφσ). 
Σι οπτικοί φακοί κα είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ανκεκτικότθτασ και διαφάνειασ 
ακρυλικό ι άλλο υλικό. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 
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8 Κερμοκραςία Χρϊματοσ CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ κα πρζπει να είναι 4000 Ξ ± 10% 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

9 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

10 Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED 
Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 60.000 ϊρεσ δεν επιτρζπεται 
να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 60.000 ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

11 Δυνατότθτα Φφκμιςθσ φωτεινότθτασ 

Ψο τροφοδοτικό (driver)  πρζπει να επιτρζπει τθν ρφκμιςθ φωτεινότθτασ Dimming) μζςω 0-
10V (1-10V) ι PWM ι DALI. Επιπλζον, το τροφοδοτικό κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα 
αυτόνομθσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ με προεπιλογι  ςεναρίων λειτουργίασ ςε 5 
τουλάχιςτον ςτάκμεσ φωτιςμοφ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

12 Ξλάςθ Πόνωςθσ Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι κλάςθ ΛΛ  Ψεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

13 Χυντελεςτισ Λςχφοσ Σ ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου 
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

14 Υροςταςία από υπερτάςεισ 

Ψο φωτιςτικό πρζπει να ζχει προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 10kV 
(ςτθν περίπτωςθ ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων όλεσ οι ηθτοφμενεσ εκκζςεισ ελζγχου-
πιςτοποιιςεισ του  φωτιςτικοφ  κα πρζπει να περιλαμβάνουν και τθν ςυςκευι προςταςίασ 
υπερτάςεων). 

 Ψεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ ι/και 
ςυςκευισ προςταςίασ υπερτάςεων 

15 
Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν 

φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν 

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν 
που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ του 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W), θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ 
(Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), καμπφλεσ και  πίνακεσ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό 
διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ. 
Ψα εργαςτιρια κα πρζπει να είναι διαπιςτευμζνα 
κατά ISO/IEC 17025 από φορζα διαπίςτευςθσ όπωσ 
ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) 
είτε από τον οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου 
κράτουσ, ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ ΠLA 
(Multilateral Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων 
MLA διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC 
(International Laboratory Accreditation 
Corporation), IAF (International Accreditation 
Forum). 
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16 
Φωτομετρικά δεδομζνα φωτιςτικϊν 

για ειςαγωγι ςε πρόγραμμα μελετϊν 
φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι .ies για 
λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για τθν 
άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ 

17 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 

Ξαταςκευαςτι 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

18 
Υιςτοποίθςθ  αςφαλοφσ λειτουργίασ 

φωτιςτικοφ από Διεκνι τρίτο 
ανεξάρτθτο φορζα (ENEC) 

Α. Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE, να ςυνοδεφονται από 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΞ του καταςκευαςτι.   

Β. Κα πρζπει να  διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα 
εξαςφαλίηεται ο Ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ 
LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα, θ ετιςια 
επικεϊρθςθσ τθσ γραμμισ παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ του 
προϊόντοσ. 

Α. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Β. Υιςτοποιθτικό ENEC  ι ιςοδφναμο που να 
προκφπτει θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ 
παραγωγισ και θ διαρκισ παρακολοφκθςθ 
παραγωγισ του προϊόντοσ 

19 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 

2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD  
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 60598-1,ΕΡ 60598-2-3,  EN 62471 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

20 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 

2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

21 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 

2011/65/EC 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

22 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 

2012/19/EU 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ 
Φορζα ι του προμθκευτι του Σικονομικοφ 
Φορζα ςτο Πθτρϊο Υαραγωγϊν ΘΘΕ από 
εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

23 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Ξαταςκευαςτι Φωτιςτικοφ 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πρζπει να διακζτει 
Υιςτοποίθςθ  ποιότθτασ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO 14001:2015) 
και διαχείριςθσ Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 45001:2018, για καταςκευι 
φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 

24 Εγγφθςθ Φωτιςτικϊν ςωμάτων Ψουλάχιςτον δωδεκαετισ (12) εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 
 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα 
με τθν παρ. 2.4.3.2) 

25 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

φωτιςτικά 

Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για παραγωγι 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι 

26 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

ανταλλακτικά 
Ζγγραφθ διλωςθ επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’ 
ελάχιςτον 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι 
(ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.3.2) 

Πίνακασ 8. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Φωτιςτικϊν LED τφπου αξονικά 
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4. ΟΑΠΥΨΘΦΕΧ LED (Ο1) 

Χτθ ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία  που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του 
προςφοράσ. 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 Ψφποσ Οαμπτιρα LED  
Σ λαμπτιρασ κα πρζπει να είναι ςυμπαγοφσ και τυποποιθμζνθσ  καταςκευισ (όχι 
ιδιοκαταςκευι) τφπου LED Corn  Ψεχνικό Φυλλάδιο Οαμπτιρα 

2 
Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν 

LED 

Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 50.000 ϊρεσ δεν 
επιτρζπεται να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 50.000 
ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για τθν 

διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

3 
Δείκτθσ Κερμοκραςίασ Χρϊματοσ 

CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ  κα πρζπει να είναι 4000K ±10%. 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Οαμπτιρα 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για τθν 

διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

4 Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ 
ςκόνθσ 

Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του λαμπτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP65 κατά ΕΡ 
62560 ι ΕΡ 60529. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 62560 ι ΕΡ 60529 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον 

ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

5 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Οαμπτιρα 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για τθν 

διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

6 Υροςταςία από υπερτάςεισ Σ λαμπτιρασ πρζπει να ζχει προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 6kV  Ψεχνικό Φυλλάδιο Οαμπτιρα 

7 Διακφμανςθ τάςθσ ειςόδου 
Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να είναι τουλάχιςτον από 120V AC 
ζωσ 240V AC ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του φωτιςτικοφ κατά 
τθν διάρκεια των διακυμάνςεων τάςεωσ του δικτφου τροφοδοςίασ. 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Οαμπτιρα 
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

8 
Επιβεβαίωςθ φωτομετρικϊν και 

θλεκτρικϊν δεδομζνων  

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ του λαμπτιρα (W), θ απόδοςθ (lm/W), θ 
φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ (Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ 
(CRI), καμπφλεσ και πίνακεσ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά ISO 17025 

για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ. Ψα εργαςτιρια κα 

πρζπει να είναι διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 17025 από 

φορζα διαπίςτευςθσ όπωσ ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ 

Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) είτε από τον οργανιςμό 

διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ 

ΠLA (Multilateral Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων 

MLA διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC (International 

Laboratory Accreditation Corporation), IAF (International 

Accreditation Forum). 

9 
Θλεκτρονικά αρχεία λαμπτιρων 

για ειςαγωγι ςε πρόγραμμα 
μελετϊν φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του λαμπτιρα (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι 
.ies για λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), 
κατάλλθλο για τθν άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ εργαςτθρίου κατά ISO 17025 

για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ 

10 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Σι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD 
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ. 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 62560, ΕΡ 62471, IEC 62778 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα πρότυπα 

11 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Σι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ. 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα πρότυπα 

12 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC 

Σι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC  Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

13 Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

Σι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ Φορζα ι του 

προμθκευτι του Σικονομικοφ Φορζα ςτο Πθτρϊο 

Υαραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

14 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Ξαταςκευαςτι λαμπτιρα 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων λαμπτιρων κα πρζπει να διακζτει 
Υιςτοποίθςθ  ποιότθτάσ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO  
14001:2015) και διαχείριςθσ Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 
45001:2018,  για καταςκευι λαμπτιρων 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

15 Εγγφθςθ Ψουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του λαμπτιρα. 
 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα με τθν παρ. 

2.4.3.2) 

16 Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν 
ςε ανταλλακτικά 

Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για 
παραγωγι λαμπτιρα αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) 
για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι (ςφμφωνα με τθν παρ. 

2.4.3.2) 

Πίνακασ 9. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Λαμπτιρων LED 
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5. ΥΦΣΒΣΟΕΛΧ LED (Υ1) 

Χτθ ςτιλθ τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία  που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του 
προςφοράσ. 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 
Υροςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ 

ςκόνθσ 
Σ βακμόσ ςτεγανότθτασ του προβολζα πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP65 κατά ΕΡ 
60598 ι ΕΡ 60529. 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΡ 60598 ι ΕΡ 60529 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για 
τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. 

2 Κερμοκραςία Χρϊματοσ CCT Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ  κα πρζπει  να είναι  4000 Ξ ± 10% 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Υροβολζα 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για 
τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

3 Κερμοκραςία λειτουργίασ 
Κα ζχουν ικανότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ  ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -10 

ο
C 

μζχρι +40 
ο
C 

 Ψεχνικό φυλλάδιο  Υροβολζα 

4 Ωλικό καταςκευισ 

Ψο ςϊμα του προβολζα κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο πλιρωσ ανακυκλϊςιμο. Θ ςχεδίαςθ του ςϊματοσ  του προβολζα κα 
εξαςφαλίηει επαρκϊσ τθν ψφξθ που είναι αναγκαία για τθν χρθςιμοποιοφμενθ 
τεχνολογία φωτεινϊν πθγϊν. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο  Υροβολζα 

5 Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI Σ δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Ψεχνικό φυλλάδιο  Υροβολζα 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για 
τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

6 Διατιρθςθ Φωτεινισ Φοισ Υθγϊν LED 
Για όλεσ τισ φωτεινζσ πθγζσ, θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτισ 50.000 ϊρεσ δεν 
επιτρζπεται να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ (L70 reported @ 50.000 
ϊρεσ). 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για 
τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-80 

7 Χυντελεςτισ Λςχφοσ Σ ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Υροβολζα 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου για 
τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79 

8 Διακφμανςθ τάςθσ ειςόδου 
Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να είναι τουλάχιςτον από 210V AC ζωσ 
240V AC ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του φωτιςτικοφ κατά τθν 
διάρκεια των διακυμάνςεων τάςεωσ του δικτφου τροφοδοςίασ. 

 Ψεχνικό φυλλάδιο Υροβολζα 
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9 
Επιβεβαίωςθ φωτοτεχνικϊν και 

θλεκτρικϊν δεδομζνων  

Κα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν 
μεγεκϊν *δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W), θ απόδοςθ (lm/W), 
θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ (Ξ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), 
καμπφλεσ και  πίνακεσ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 Διαπίςτευςθ 
φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για 
τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ 

 Σι εκκζςεισ δοκιμϊν (test reports) που 
ςυνοδεφουν τουσ προβολείσ να ζχουν εκδοκεί 
από εργαςτιρια διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 
17025 αναγνωριςμζνα/εξουςιοδοτθμζνα από 
φορζα διαπίςτευςθσ όπωσ ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ 
Διαπίςτευςθσ (ΕΧΩΔ ΡΥΔΔ) είτε από τον 
οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, μζλουσ 
τθσ ΕΑ και ενταγμζνου ςτισ ςυμφωνίεσ ΠLA 
(Multilateral Agreement) είτε εντόσ των πλαιςίων 
MLA διεκνϊν ανεξαρτιτων φορζων ILAC 
(International Laboratory Accreditation 
Corporation), IAF (International Accreditation 
Forum). 

10 
Θλεκτρονικά αρχεία φωτιςτικϊν για 
ειςαγωγι ςε πρόγραμμα μελετϊν 

φωτιςμοφ. 

Υλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του προβολζα (ςε θλεκτρονικι μορφι  αυςτθρϊσ .ldt ι .ies 
για λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για 
τθν άμεςθ χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν Dialux EVO. 

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79  

 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ  εργαςτθρίου κατά 
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ 

11 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία LVD 

2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ 

Σι προςφερόμενοι προβολείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία LVD  
2006/95/EC ι μεταγενζςτερθ. 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΡ 60598-1, ΕΡ 60598-2-5 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

12 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία EMC 

2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ 

Σι προςφερόμενοι προβολείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία EMC 
2004/108/EC ι μεταγενζςτερθ. 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΡ 55015, ΕΡ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα 
πρότυπα 

13 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία RoHS 

2011/65/EC 

Σι προςφερόμενοι προβολείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία RoHS 
2011/65/EC. 

Υρότυπα Εναρμόνιςθσ: IEC 62321 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

14 
Χυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία WEEE 

2012/19/EU 
Σι προςφερόμενοι προβολείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Σδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Σικονομικοφ Φορζα ι 
του προμθκευτι του Σικονομικοφ Φορζα ςτο 
Πθτρϊο Υαραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο 
Φορζα Ανακφκλωςθσ. 

15 
Υιςτοποιιςεισ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Ξαταςκευαςτι προβολζα 

Σ καταςκευαςτισ των προςφερόμενων προβολζων κα πρζπει να διακζτει Υιςτοποίθςθ  
ποιότθτάσ (ISO 9001:2015), περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO  14001:2015) και 
διαχείριςθσ Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατά ISO 45001:2018,  για καταςκευι 
προβολζων 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

 Υιςτοποιθτικό ISO 45001:2018 
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16 Εγγφθςθ Ψουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του προβολζα. 

 Ζντυπο εγγφθςθσ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ καταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

17 
Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε 

ανταλλακτικά 

Ζγγραφθ διλωςθ ενεργισ γραμμισ παραγωγισ από τον  καταςκευαςτι για παραγωγι 
προβολζα αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν (πχ φωτεινισ ροισ, οπτικϊν κοκ) για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ. 

 Ωπεφκυνθ Διλωςθ Ξαταςκευαςτι (ςφμφωνα με 
τθν παρ. 2.4.3.2) 

Πίνακασ 10. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Προβολζων LED  
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6. ΦΩΨΣΨΕΧΡΛΞΣ ΠΣΡΨΕΟΣ 

Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων Φωτιςτικϊν Χωμάτων, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, ςτθν Ψεχνικι 
Υροςφορά τουσ, να κατακζςουν Φωτοτεχνικι Πελζτθ για τουσ πρότυπουσ αντιπροςωπευτικοφσ δρόμουσ, τα χαρακτθριςτικά 
των οποίων παρουςιάηονται ςτον Υίνακα 11 (Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί). Θ Πελζτθ κα πραγματοποιθκεί ςε λογιςμικό 
ανοικτοφ κϊδικα Dialux EVO. Χτθν Φωτοτεχνικι Πελζτθ ο Ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει Ποντζλο τθσ κάκε οδοφ, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του Υίνακα 11 που ακολουκεί, κα τοποκετιςει τα προςφερόμενα Φωτιςτικά Χϊματα LED και κα εκτελζςει τουσ 
απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ. Χτθν Ψεχνικι Υροςφορά κα ςυμπεριλθφκοφν εκτυπϊςεισ των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ, 
ιτοι: Εξϊφυλλο μελζτθσ, Υεριεχόμενα, Φφλλα Χτοιχείων Υροϊόντοσ, Αποτελζςματα Πελζτθσ, Υερίλθψθ Αποτελεςμάτων, κλπ. 
Ψα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει υποχρεωτικά να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ παραμζτρουσ αξιολόγθςθσ του 
Φωτοτεχνικοφ Ποντζλου, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΡ 13201:2015. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν προςφορά του, 
ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε οπτικό δίςκο (CD) ι USB-stick, τα φωτοτεχνικά δεδομζνα των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων 
LED. Ψο αρχείο κα είναι μορφισ .ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Dialux EVO. Θ αρμόδια 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εκτελζςει με δικά τθσ μζςα τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των 
προςφερόμενων υλικϊν. Χε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ των αποτελεςμάτων λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα αποτελζςματα τθσ 
προςομοίωςθσ που κα πραγματοποιθκοφν από τθν Ωπθρεςία. Ψα .ies ι .ldt  κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από Διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο.   

Ψφποσ Φωτιςτικοφ Φ1 Φ2 Φ3 

Σνομαςία Σδοφ Σδόσ 1 Σδόσ 2 Σδόσ 3 

Χυνολικι Λςχφσ *W+ ≤12 ≤38 ≤80 

Ξατθγορία Φωτιςμοφ Δρόμου Φ4 Π4 Π3 

Χυντελεςτισ Χυντιρθςθσ 0,8 0,8 0,8 

Υαράμετροι αξιολόγθςθσ φωτιςμοφ οδοςτρϊματοσ (Π) 

Πζςθ φωτεινότθτα Επιφάνειασ 
Σδοφ (Lm) 

(-) ≥0,75 ≥1,00 

Ξακολικι Σμοιομορφία (Uo) (-) ≥0,40 ≥0,40 

Διαμικθσ Σμοιομορφία (Ul) (-) ≥0,60 ≥0,60 

Δείκτθσ Κάμβωςθσ (ΨΛ) (-) ≤15 ≤15 

Φωτιςμόσ Υεριβάλλοντοσ (EIR) (-) ≥0,30 ≥0,30 

Υαράμετροι αξιολόγθςθσ φωτιςμοφ οδοςτρϊματοσ (P) 

Πζςθ Φωτεινότθτα (Em) ≥5,00 & ≤7,50 (-) (-) 

Ελάχιςτθ Φωτεινότθτα (Emin) ≥1,00 (-) (-) 

Χαρακτθριςτικά Εγκατάςταςθσ 

Χυνολικό Υλάτοσ Σδοςτρϊματοσ 
(μ.) 

4,5 7 
17 (2 Χ 8μ. + 

ΡΘΧΛΔΑ) 

Ξατευκφνςεισ Ξυκλοφορίασ 1 2 2 

Αρικμόσ Οωρίδων Ξυκλοφορίασ 
ανά κατεφκυνςθ οδιγθςθσ 

1 1 2 

Ρθςίδα (μ.) ΣΧΛ ΣΧΛ 
ΡΑΛ, πλάτουσ 

1μ. 

Ψφποσ Σδοςτρϊματοσ R3, qo: 0,07 R3, qo: 0,07 R3, qo: 0,07 

Ξλίςθ Βραχίονα *Χθμ.1] 0-15° 0-15° 0-15° 

Ψφποσ Διάταξθσ Πονόπλευρθ Πονόπλευρθ 
Διπλά, επί τθσ 

νθςίδασ 

Ϊψοσ Χθμείου Φωτόσ (μ.) 6 8 9 

Υροεξοχι Φωτεινοφ Χθμείου 
Υροκφπτει από 
προθγοφμενεσ 
παραμζτρουσ 

Υροκφπτει από 
προθγοφμενεσ 
παραμζτρουσ 

Υροκφπτει από 
προθγοφμενεσ 
παραμζτρουσ 

Φωτιςτικά ανά Λςτό 1 1 2 

Απόςταςθ Λςτϊν (Ξολϊνεσ) (μ.) 25 30 40 

Πικοσ Βραχίονα (μ.) 0,5 1,00 1,50 

Απόςταςθ Λςτοφ – Σδοςτρϊματοσ 
(μ.) 

0 0,5 0,50 

Υεριςτροφι ιςτοφ (:) 0° 0° 0° 

Πετατόπιςθ κατά μικοσ 0° 0° 0° 

Πίνακασ 11. Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί 
 

θμειϊςεισ: 1. Αφορά ςε ενδεχόμενθ ρφκμιςθ τθσ κλίςθσ του Φωτιςτικοφ ςϊματοσ, για βζλτιςτα φωτοτεχνικά αποτελζςματα. Ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να εκτελζςει τουσ υπολογιςμοφσ του μοντζλου χωρίσ να τροποποιιςει τισ παραμζτρουσ του πίνακα. Σροποποίθςθ των παραμζτρων 

αυτϊν κακιςτά το αποτζλεςμα μθ ςυγκρίςιμο, οπότε δεν λαμβάνεται υπόψθ.  
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7. ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΘΟΕΕΟΕΓΧΣΩ - ΨΘΟΕΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ - ΕΟΕΓΧΣΩ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ & ΕΩΥΡΘΧ ΥΣΟΘΧ  
Ψο «Χφςτθμα Tθλεελζγχου - Ψθλεχειριςμοφ» κα πρζπει να πραγματοποιείται: 

 ςε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 16.350 Φωτιςτικά Χϊματα/Οαμπτιρεσ/Υροβολείσ ςτο Χφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ και  

 ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ για τουλάχιςτον 1.000 φωτιςτικά ςϊματα τφπου βραχίονα που κα εγκαταςτακοφν πιλοτικά ςε 
δρόμουσ επιλογισ του Διμου και κα ςυνοδεφονται από 1.000 αςφρματουσ ελεγκτζσ τοποκετθμζνουσ εξωτερικά των 
φωτιςτικϊν μζςω βάςθσ τφπου Nema Socket ANSI C136.41 7 Pin. 
 

7.1. ΑΧΩΦΠΑΨΣΛ ΕΟΕΓΞΨΕΧ ΦΩΨΛΧΨΛΞΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ 
Σι 1.000 Αςφρματοι Ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε επίπεδο φωτιςτικοφ με ςκοπό τον πλιρθ απομακρυςμζνο ζλεγχο των 
1.000 Φωτιςτικϊν Χωμάτων LED και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Σι Αςφρματοι Ελεγκτζσ πρζπει να 
διακζτουν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον Υίνακα που ακολουκεί.  
 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 

Ψφποσ /τρόποσ 

τοποκζτθςθσ 

Αςφρματου Ελεγκτι 

Σ τοπικόσ αςφρματοσ ελεγκτισ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 

εξωτερικόσ, τφπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin male για τοποκζτθςθ 

ςε βάςθ  ΡΕΠΑ ANSI C136.41 7 Pin female, θ οποία κα βρίςκεται 

ςτο πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ 

 

Ψεχνικό Φυλλάδιο του Αςφρματου 

Ελεγκτι και Εκκζςεισ Δοκιμϊν του 

φωτιςτικοφ  κατά LVD, EMC που να 

αφοροφν και το φωτιςτικό με τθν  βάςθ 

ΡΕΠΑ ANSI C136.41 7Pin female. 

2 
Βακμόσ προςταςίασ 

Αςφρματου Ελεγκτι 

≥IP66 για το Φωτιςτικό  κακϊσ και  

≥IP66  για τον Αςφρματο Ελεγκτι (εγκατεςτθμζνο ςε βάςθ τφπου 

NEMA ANSI C136.41 7 Pin ).  

Ζκκεςθ Δοκιμισ ΕΡ 60598 ι ΕΡ 60529 

για το φωτιςτικό 

Ζκκεςθ Δοκιμισ ΕΡ 62368 ι ΕΡ 60529 

για τον ελεγκτι (εγκατεςτθμζνο ςε 

βάςθ τφπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin) 

3 
Χαρακτθριςτικά  

Αςφρματου Ελεγκτι 

Επικοινωνία: Αςφρματθ επικοινωνία με χριςθ πομποδεκτϊν που 

αξιοποιοφν αδεςμοποίθτεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων (ISM Band) 868 ΠΘz 

ι 2.4 GHz (πχ. ςφςτθμα LoRa ι Zigbee ι αντίςτοιχο) ι χριςθ 

πομποδεκτϊν ΡΒ ΛοΨ. Χτθ περίπτωςθ που θ επικοινωνία είναι 

τφπου LoRa ι Zigbee (ι αντίςτοιχθ) τα φωτιςτικά να επικοινωνοφν 

με το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ μζςω του Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ για τον πλιρθ απομακρυςμζνο ζλεγχο των 

Φωτιςτικϊν Χωμάτων LED και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ 

τουσ. Χτθ περίπτωςθ που θ επικοινωνία είναι ΡΒ ΛoΨ (δθλ. μζςω 

του δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ) να επικοινωνοφν απευκείασ με 

το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ (δεν απαιτείται θ χριςθ Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ). 

 Πζγιςτθ ιςχφ εκπομπισ: 20 dBm (100 mW) 

 Κερμοκραςία λειτουργίασ: -10 
o
C ~ +50

 o
C  

 Πζγιςτθ ιςχφσ λειτουργίασ: ≤ 3W. 

 Σνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230 ± 10Vac  

 Σνομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz 

Ψεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι 

4 

Χυνδεςμολογία 

Αςφρματου Ελεγκτι  

με το  

φωτιςτικό 

Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου ςυνδεςμολογίασ Ελεγκτι – 

Φωτιςτικοφ ςϊματοσ 
Ψεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι 
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

5 
Οειτουργίεσ  

Αςφρματου Ελεγκτι 

Σ αςφρματοσ ελεγκτισ μζςω το κόμβου τθλεδιαχείριςθσ και του 

λογιςμικοφ κα πρζπει : 

 Ρα παρζχει ςτοιχεία ιςχφοσ, κατανάλωςθσ ενζργειασ και των 

θλεκτρικϊν παραμζτρων / μεγεκϊν του φωτιςτικοφ (W, VA, VAR, 

KWh, V, I, PF, F)  

 Ρα καταγράφει ϊρεσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ. 

 Ρα εκτελεί αυτόματο ζλεγχο του φωτιςτικοφ παρζχοντασ 

ειδοποίθςθ (Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ) 

 Ρα κζτει το φωτιςτικό ςε πραγματικό χρόνο (real time) μζςω του 

τροφοδοτικοφ του ςε κατάςταςθ on/off/dimming (On: 100%, Off: 

0% Dimming: 20% -100% τθσ max φωτεινότθτασ) κατόπιν λιψθσ 

τθσ εντολισ από το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ.  

 Ρα κζτει το φωτιςτικό  ςε ςυγκεκριμζνο τρόπο λειτουργίασ (mode) 

βάςει: α. προκακοριςμζνου χρονοδιαγράμματοσ / προγράμματοσ 

λειτουργίασ (schedule), το οποίο κα περιλαμβάνει τουσ χρόνουσ 

ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ του φωτιςτικοφ και κατ’ 

ελάχιςτον 4 ενδιάμεςα ςθμεία αλλαγισ του επιπζδου 

φωτεινότθτασ (dim level) του φωτιςτικοφ, β. του αλγορίκμου 

ανατολισ – δφςθσ θλίου (ενεργοποίθςθ του φωτιςτικοφ κατά τθ 

δφςθ του θλίου και απενεργοποίθςθ του κατά τθν ανατολι του 

θλίου). 

  Σι παραπάνω τρόποι λειτουργίασ (modes) του Ελεγκτι και όλεσ οι 

απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία τουσ παράμετροι δφναται να 

επιλζγονται από το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ. 

Ψεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι 

6 
Υιςτοποιςεισ 

Αςφρματου Ελεγκτι 

Κα πρζπει να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ του 

αςφρματου ελεγκτι με τα ακόλουκα πρότυπα : EN 62368-1, 

EN 55032, EN 61000-3-2, ΕΡ 61000-3-3, ΕΡ 61000-6-1, ΕΡ 

61000-6-3 

 

Σ RF πομποδζκτθσ (tranceiver) που χρθςιμοποιείται ςτουσ 

Αςφρματουσ Ελεγκτζσ (είτε εςωτερικϊν είτε εξωτερικϊν), 

αναλόγωσ του τφπου του (δθλ. των ςυχνοτιτων 

εκπομπισ/λιψθσ), να ςυμμορφϊνεται με το κατάλλθλο 

πρότυπο ελζγχου παραςιτικϊν εκπομπϊν (spurious 

emissions) και ιςχφοσ (power) που προβλζπεται από τθν 

οδθγία RED 2014/53/EU (πχ. το πρότυπο EN 300 328 ςτθν 

περίπτωςθ ςυχνοτιτων 2.4GHz).  

 

Υιςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 του 

καταςκευαςτι των Αςφρματων Ελεγκτϊν, με ςυναφζσ 

αντικείμενο 

 

Υιςτοποίθςθ ελζγχου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 

ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι των Αςφρματων 

Ελεγκτϊν με ςυναφζσ αντικείμενο. 

 

   

 

 Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Tests Reports) 

για τα ακόλουκα πρότυπα: EN 

62368-1, EN 55032, EN 61000-3-

2, ΕΡ 61000-3-3, ΕΡ 61000-6-1, 

ΕΡ 61000-6-3. 

 

 Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Reports) 

του χρθςιμοποιοφμενου 

πομποδζκτθ  ςυμμόρφωςθσ με 

το πρότυπο ελζγχου 

παραςιτικϊν εκπομπϊν 

(spurious emissions) και ιςχφοσ 

(power) που προβλζπεται από 

τθν οδθγία RED 2014/53/EU 

 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του 

καταςκευαςτι των Αςφρματων 

Ελεγκτϊν 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

καταςκευαςτι Αςφρματων 

Ελεγκτϊν 

 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



95 

 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

7 
Διαςφαλίςεισ, 

Δθλϊςεισ 

 Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Αςφρματων Ελεγκτϊν 

πλθροί όλα τα ελάχιςτα απαιτοφμενα των Ψεχνικϊν 

Υροδιαγραφϊν.  

 Διλωςθ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ καταςκευαςτι των 

Αςφρματων Ελεγκτϊν, κακϊσ και του επίςθμου αντιπροςϊπου 

ςτθν ελλθνικι αγορά (εάν υπάρχει).  

 Χτθν περίπτωςθ που οι αςφρματοι ελεγκτζσ επικοινωνοφν μζςω 

τεχνολογίασ ΡΒ ΛoΨ απευκείασ με το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ 

(δεν απαιτείται θ χριςθ Ξόμβου Ψθλεδιαχείριςθσ). Κα πρζπει να 

υποβλθκεί Διλωςθ  κάλυψθσ  των Ψθλεπικοινωνιακϊν Ψελϊν 

των αςφρματων ελεγκτϊν από τον υποψιφιο Ανάδοχο, για 

χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο με τθν εγγφθςθ των 

αςφρματων ελεγκτϊν 

 

Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Ωποψιφιου 

Αναδόχου 

 

8 
Εγγφθςθ 

καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ διλωςθ Εγγφθςθσ του  καταςκευαςτι των αςφρματων 

ελεγκτϊν για τουλάχιςτον 12 ζτθ  

Ωπεφκυνθ Διλωςθ εγγφθςθσ 

καταςκευαςτι αςφρματων ελεγκτϊν 

Πίνακασ 12  (Πίνακασ Συμμόρφωςησ Αςφρματων ελεγκτών) 
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7.2. ΞΣΠΒΣΧ ΨΘΟΕΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ (GATEWAY) 

Τπωσ αναφζρκθκε και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των Αςφρματων Ελεγκτϊν, οι πομποδζκτεσ που χρθςιμοποιοφν οι 
Αςφρματοι Ελεγκτζσ των φωτιςτικϊν κα επικοινωνοφν με το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ μζςω των Ξόμβων Ψθλεδιαχείριςθσ 
(Gateway), ςε περίπτωςθ που θ τεχνολογία που επιλεχκεί απαιτεί τθν φπαρξθ τουσ. Σ Ξόμβοσ Ψθλεδιαχείριςθσ πρζπει να 
διακζτει τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. Ψο απαιτοφμενο πλικοσ των Ξόμβων Ψθλεδιαχείριςθσ (Gateway) κα κακοριςκεί με 
ευκφνθ του Αναδόχου.  

 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 
Επικοινωνίεσ Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ 

 Αςφρματθ επικοινωνία με το Οογιςμικό 

Ψθλεδιαχείριςθσ: 2G ι 3G ι 4G. 

 Αςφρματθ επικοινωνία με τουσ Αςφρματουσ 

Ελεγκτζσ των φωτιςτικϊν: χριςθ πομποδεκτϊν 

που αξιοποιοφν αδεςμοποίθτεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων 

(ISM Band) 868 ΠΘz ι 2.4 GHz (πχ. ςφςτθμα LoRa 

ι Zigbee ι αντίςτοιχο).    

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ 

 Ζκκεςθ Δοκιμισ βάςει τθσ οδθγίασ 

ΕMC του Ξόμβου Ψθλεδιαχείριςθσ 

(ςτθν οποία κα φαίνεται θ χριςθ 

των ςυχνοτιτων που αναφζρονται 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο) 

2 
Χαρακτθριςτικά 

Ξόμβου Ψθλεδιαχείριςθσ  

 Υροςταςία από ειςροι νεροφ – ςκόνθσ: ≥IP65 

 Κερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C. 

 Max ιςχφσ λειτουργίασ: ≤ 20 W 

 Σνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ:  230V ± 10V VAC 

 Σνομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz 

 Πζγιςτθ ιςχφσ εκπομπισ ςτθν ISM Band: 20 dBm 

(100 mW) 

 Ξλάςθ μόνωςθσ: Class I ι ΛΛ 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ. 

 Ζκκεςθ δοκιμισ βάςει τθσ Σδθγίασ 

LVD που να προκφπτει ο βακμόσ 

ςτεγανότθτασ. 

 Ζκκεςθ Δοκιμισ βάςει τθσ Σδθγίασ 

EMC που να προκφπτει και θ 

προςταςίασ από υπερτάςεισ   

 

3 
Υιςτοποιθτικά  Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ 

 Σ κόμβοσ τθλεδιαχείριςθσ κα πρζπει να 

αποδεικνφεται ότι ςυμμορφϊνεται  με τα 

κάτωκι πρότυπα:  

EN 60950-1, ΕΡ 60950-22, ΕΡ 55024, ΕΡ 

55032, ΕΡ 61000-3-2, ΕΡ 61000-3-3, ΕΡ 301 

489-1, ΕΡ 301 489-7, ΕΡ 301 489-17, ΕΡ 

61000-6-1, ΕΡ 61000-6-3 

 

• Υιςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 

9001:2015 του καταςκευαςτι Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ με ςυναφζσ αντικείμενο 

• Υιςτοποίθςθ ελζγχου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

κατά ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι του Ξόμβου 

Ψθλεδιαχείριςθσ με ςυναφζσ αντικείμενο 

 Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Reports) 

για τα παρακάτω πρότυπα:  

EN 60950-1, ΕΡ 60950-22, ΕΡ 

55024, ΕΡ 55032, ΕΡ 61000-3-2, 

ΕΡ 61000-3-3, ΕΡ 301 489-1, ΕΡ 

301 489-7, ΕΡ 301 489-17, ΕΡ 

61000-6-1, ΕΡ 61000-6-3 

 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του 

καταςκευαςτι των Ξόμβων 

Ψθλεδιαχείριςθσ 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

του καταςκευαςτι των Ξόμβων 

Ψθλεδιαχείριςθσ 

4 Διαςφαλίςεισ, Δθλϊςεισ 

 Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Ξόμβων 

Ψθλεδιαχείριςθσ πλθροί όλα τα ελάχιςτα 

απαιτοφμενα των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν.  

 Διλωςθ τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ του 

καταςκευαςτι των Ξόμβων Ψθλεδιαχείριςθσ, 

κακϊσ και του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν 

ελλθνικι αγορά (εάν υπάρχει). 

 Διλωςθ  κάλυψθσ  των Ψθλεπικοινωνιακϊν Ψελϊν 

των Ξόμβων Ψθλεδιαχείριςθσ από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο 

με τθν εγγφθςθ των Ξόμβων Ψθλεδιαχείριςθσ. 

 

Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Ωποψιφιου 

Αναδόχου 
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

5 Εγγφθςθ καταςκευαςτι  

 Ωπεφκυνθ διλωςθ Εγγφθςθσ του  καταςκευαςτι 

των κόμβων τθλεδιαχείριςθσ  για τουλάχιςτον 12 

ζτθ  

Ωπεφκυνθ Διλωςθ εγγφθςθσ 

καταςκευαςτι κόμβων 

τθλεδιαχείριςθσ 

Πίνακασ 13 (Πίνακασ Συμμόρφωςησ Κόμβου Τηλεδιαχείριςησ) 
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7.3. ΑΧΩΦΠΑΨΣΧ ΕΟΕΓΞΨΘΧ ΞΑΨΑΡΕΠΘΨH (PILLAR CONTROLLER) 
Σι Αςφρματοι Ελεγκτζσ Ξατανεμθτϊν (Pillar Controllers) δφναται να τοποκετοφνται ςε επίπεδο κατανεμθτι (pillar), ςε 
περίπτωςθ που θ τεχνολογία που επιλεχκεί απαιτεί τθν φπαρξθ τουσ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ Ψθλεδιαχείριςθ του 
ςυνόλου/τθσ ομάδασ των φωτιςτικϊν που θλεκτροδοτοφνται από τον κατανεμθτι (pillar). Ψο απαιτοφμενο πλικοσ των 
Αςφρματων Ελεγκτϊν Ξατανεμθτϊν (Pillar Controllers) κα κακοριςκεί με ευκφνθ του Αναδόχου, ϊςτε να καλφπτεται το ςφνολο 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων.  
 

Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

1 
Επικοινωνίεσ  

Αςφρματου Ελεγκτι 
Ξατανεμθτι 

 Επικοινωνία με το Οογιςμικό: 3G/4G ι NB Iot 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο Αςφρματου 

Ελεγκτι Ξατανεμθτι 

 Ζκκεςθ Δοκιμισ ΕMC Αςφρματου 

Ελεγκτι Ξατανεμθτι (κα φαίνεται 

θ χριςθ ςυχνοτιτων / 

πομποδεκτϊν που αναφζρονται 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο). 

2 
Χαρακτθριςτικά 

Αςφρματου Ελεγκτι 
Ξατανεμθτι 

 Υροςταςία από ειςροι νεροφ – ςκόνθσ: ≥IP65 

 Κερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C. 

 Ξατανάλωςθ ενζργειασ: ≤ 20 W@ 230V 

 Σνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ:  230Ω ± 10V VAC 

 Σνομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz 

 Ξλάςθ μόνωςθσ: Class I ι ΛΛ 

 Ψεχνικό Φυλλάδιο  

 Ζκκεςθ δοκιμισ κατά ΕΡ 61010-1 ι 

ΕΡ 60529 που να προκφπτει ο 

βακμόσ ςτεγανότθτασ  

3 
Υιςτοποιθτικά  

Αςφρματου Ελεγκτι 
Ξατανεμθτι 

Κα πρζπει να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ με τα κάτωκι 

πρότυπα :  

 ΕΡ61010-1 

 ΕΡ55032 

 ΕΡ61000-6-1 

 ΕΡ61000-6-3 

 ΕΡ61000-3-2 

 ΕΡ61000-3-3 

 ΕΡ61000-4-2 

 ΕΡ61000-4-3 

 ΕΡ61000-4-4 

 ΕΡ61000-4-5 

 ΕΡ61000-4-6 

 ΕΡ61000-4-11 

 ΕΡ301 489-1 

 ΕΡ301489-7 (αφορά τθν τεχνολογία 3G θ 4G για τθν 

επικοινωνία με το Οογιςμικό) 

 ΕΡ 301 489-52 (αφορά τθν τεχνολογία ΡΒΛοΨ για τθν 

επικοινωνία με το Οογιςμικό) 
 

 Υιςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 του 

καταςκευαςτι Αςφρματου Ελεγκτι Ξατανεμθτι 

 Υιςτοποίθςθ ελζγχου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 

ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι Αςφρματου Ελεγκτι 

Ξατανεμθτι 
 
 

 Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Reports) 

για τα παρακάτω πρότυπα:  

 ΕΡ61010-1 

 ΕΡ55032 

 ΕΡ61000-6-1 

 ΕΡ61000-6-3 

 ΕΡ61000-3-2 

 ΕΡ61000-3-3 

 ΕΡ61000-4-2 

 ΕΡ61000-4-3 

 ΕΡ61000-4-4 

 ΕΡ61000-4-5 

 ΕΡ61000-4-6 

 ΕΡ61000-4-11 

 ΕΡ301 489-1 

 ΕΡ301489-7 (αφορά τθν 

τεχνολογία 3G θ 4G για τθν 

επικοινωνία με το Οογιςμικό) 

 ΕΡ 301 489-52 (αφορά τθν 

τεχνολογία ΡΒΛοΨ για τθν 

επικοινωνία με το Οογιςμικό) 

 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του 

καταςκευαςτι του Αςφρματου 

Ελεγκτι Ξατανεμθτι 

 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 του 

καταςκευαςτι του Αςφρματου 

Ελεγκτι Ξατανεμθτι  
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Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΨΕΞΠΘΦΛΣ/Α 

4 
Οειτουργίεσ  

Αςφρματου Ελεγκτι 
Ξατανεμθτι 

 Ρα διακζτει τριφαςικό μετρθτι και να μετρά ανά φάςθ 

κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα μεγζκθ: α. Φεφμα (Λ), τάςθ 

(V), ςυντελεςτι ιςχφοσ (PF), ςυχνότθτα (F) γ. Ενεργό, 

Φαινόμενθ, Άεργο Λςχφ (W, VA, VAR), δ. Ενεργό, 

Φαινόμενθ, Άεργο Ενζργεια (KWh, KVAh, KVARh). 

 Ρα ανιχνεφει πικανζσ βλάβεσ των φωτιςτικϊν που 

ελζγχει και να παρζχει ςτο Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ 

ςχετικζσ ειδοποιιςεισ. 

 Πζςω του Οογιςμικοφ Ψθλεδιαχείριςθσ να μποροφν να 

επιλεγοφν οι κάτωκι τρόποι λειτουργίασ (modes) για τον 

Αςφρματο Ελεγκτι Ξατανεμθτι: 
Α. Ενεργοποίθςθ (on mode) των φωτιςτικϊν που ςυνδζονται 
ςτον Αςφρματο Ελεγκτι Ξατανεμθτι ςε πραγματικό χρόνο 
(real-time), κατόπιν ςχετικισ εντολισ από το Οογιςμικό 
Ψθλεδιαχείριςθσ. 
Β. Απενεργοποίθςθ (off mode) των φωτιςτικϊν που 
ςυνδζονται ςτον Αςφρματο Ελεγκτι Ξατανεμθτι ςε 
πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν ςχετικισ εντολισ από 
το Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ. 
Γ. Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ των φωτιςτικϊν που 
ςυνδζονται ςτον Αςφρματο Ελεγκτι Ξατανεμθτι βάςει 
χρονοδιαγράμματοσ (schedule mode), το οποίο κα 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζξι χρονικζσ ςτιγμζσ κατά τισ 
οποίεσ κα ενεργοποιείται (on) ι κα απενεργοποιείται (off) θ 
ομάδα των φωτιςτικϊν.  
Δ. Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ των φωτιςτικϊν που 
ςυνδζονται ςτον Αςφρματο Ελεγκτι Ξατανεμθτι βάςει του 
αλγορίκμου ανατολισ – δφςθσ θλίου (sunrise-sunset mode: 
ενεργοποίθςθ (on) τθσ ομάδασ των φωτιςτικϊν κατά τθ δφςθ 
του θλίου και απενεργοποίθςθσ τθσ (off) κατά τθν ανατολι 
του θλίου).  

 Ψεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου 

Ελεγκτι Ξατανεμθτι 

5 Διαςφαλίςεισ, 
Δθλϊςεισ 

 Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Αςφρματων Ελεγκτϊν 

Ξατανεμθτϊν πλθροί όλα τα ελάχιςτα απαιτοφμενα των 

Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν.  

 Διλωςθ τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ καταςκευαςτι του 

Αςφρματου Ελεγκτι Ξατανεμθτι, κακϊσ και του επίςθμου 

αντιπροςϊπου ςτθν ελλθνικι αγορά (εάν υπάρχει). 

 Διλωςθ  κάλυψθσ  των Ψθλεπικοινωνιακϊν Ψελϊν των 

Αςφρματων Ελεγκτϊν Ξατανεμθτϊν από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο με τθν 

διάρκεια τθσ ΧΥΩ. 

 Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Ωποψιφιου 

Αναδόχου 
 

Πίνακασ 14 (Πίνακασ Συμμόρφωςησ Αςφρματου Ελεγκτή Κατανεμητή) 
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7.4.  ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ  ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΕΟΕΓΧΣΩ – ΨΘΟΕΧΕΛΦΛΧΠΣΩ & ΕΟΕΓΧΣΩ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ   
Ψο Οογιςμικό Ψθλεδιαχείριςθσ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά – δυνατότθτεσ.  
 

Πίνακασ 15. Χαρακτηριςτικά Λογιςμικοφ Τηλεδιαχείριςησ 
 

Χαρακτθριςτικά 
Οογιςμικοφ 

Ψθλεδιαχείριςθσ 

 Ρα είναι προςβάςιμο από όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα (π.χ. Windows) 

 Ρα δίνει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ ομάδων φωτιςτικϊν και ομάδων pillar controller, και ομάδων gateways είτε 
με επιλογι ςθμείων ςε χάρτθ, είτε με γραφικι μζκοδο επιλογισ πλικουσ αντικειμζνων που περιλαμβάνονται μζςα 
ςε μια επιφάνεια. 

 Ρα μπορεί να παρζχει ενδείξεισ και ειδοποιιςεισ για πικανζσ βλάβεσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, για όςα 
φωτιςτικά διακζτουν αςφρματο ελεγκτι.  

 Ρα μπορεί να ελζγχει ςε πραγματικό χρόνο ομάδεσ φωτιςτικϊν που ελζγχονται από ζνα pillar Controller ( manual 
mode On/Off) 

 Ρα μπορεί να ελζγχει ςε πραγματικό χρόνο μεμονωμζνα φωτιςτικά ι ομάδεσ φωτιςτικϊν Χωμάτων Led που 
ελζγχονται από ζνα Gateway 

 Ρα διακζτει προβολι των φωτιςτικϊν, των pillar Controllers και των gateways ςε χάρτθ και ςε πίνακα, με προβολι 
όλων των αποτυπωμζνων χαρακτθριςτικϊν (δυνατότθτα προβολισ ςε Open Street Map και Google Streets). Χτθν 
περίπτωςθ του χάρτθ, τα χαρακτθριςτικά του κάκε φωτιςτικοφ κα πρζπει να εμφανίηονται ςε ςχετικό αναδυόμενο 
παράκυρο (popup window) και να ενθμερϊνονται ςε πραγματικό χρόνο. Σ χριςτθσ κα μπορεί να δει αναλυτικά τθ 
δομι του δικτφου, τθν ακριβι κζςθ των Φωτιςτικϊν Χωμάτων LED που ζχουν υποςτεί βλάβθ. 

 Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά φωτιςτικό και ανά ομάδα 
φωτιςτικϊν (light on, light off, light dim on schedule, sunset - sunrise) που ελζγχεται ι ελζγχονται αντίςτοιχα από ζνα 
gateway.  

 Ρα παρζχει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ προγράμματοσ ι διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά pillar 
Controller  (light on, light off on schedule, sunset - sunrise). 

 Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ανά pillar controller ςε πραγματικό χρόνο (light on, light off on 
demand). 

 Ρα είναι προςβάςιμο από οποιαδιποτε ςυςκευι ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ ι το λειτουργικό ςφςτθμα (desktop, 
laptop, tablet, smart phone ςε λειτουργικά android ι/και iOS). 

 Ρα παρζχει ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ των φωτιςτικϊν ςωμάτων με παραγωγι αναφορϊν 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εκπομπϊν CO2. 

 Ρα παρζχει τισ ϊρεσ λειτουργίασ ανά φωτιςτικό. 

 Ρα παρζχει τισ ϊρεσ λειτουργίασ ανά pillar controllers. 

 Ρα παρζχει ςτατιςτικά ςτοιχεία και ιςτορικό των ανωτζρω μεταβλθτϊν με δυνατότθτα προβολισ ςυγκεκριμζνων 
χρονικϊν διαςτθμάτων (από - ζωσ), αλλά και δυνατότθτα υπολογιςμοφ μζςων, μεγίςτων και ελαχίςτων τιμϊν. 

 Δυνατότθτα εξαγωγισ πλθροφορίασ μζςω API. 
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7.5. ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΥΕΦΛΣΔΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΨΛΞΘΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΠΕΧΩ Θ/Ω  
Ψο Χφςτθμα Υεριοδικισ - Επεμβατικισ Χυντιρθςθσ πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά – δυνατότθτεσ.  
 

Πίνακασ 16. Χαρακτηριςτικά Λογιςμικοφ ςυςτήματοσ περιοδικήσ και επεμβατικήσ ςυντήρηςησ μζςω Η/Υ 
 

Χαρακτθριςτικά 
Οογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ 

περιοδικισ και 
επεμβατικισ 

ςυντιρθςθσ μζςω 
Θ/Ω 

Θ εφαρμογι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα πρζπει να διακζτει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ: 

 Ξατάλογο κατθγοριϊν ςυςκευϊν που ςυνιςτοφν το ςφςτθμα δθμοςίου φωτιςμοφ (ιςτοφσ, φωτιςτικά, 
μετρθτζσ,  κλπ. 

 Για κάκε κατθγορία ςυςκευϊν αναλυτικό κατάλογο με  κωδικό, ςτοιχεία τθσ κζςθσ, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά κ.λπ. 

 Για κάκε κατθγορία ςυςκευισ κατάλογο  των  απαιτοφμενων  ενεργειϊν  προλθπτικισ  ςυντιρθςθσ, 
περιοδικότθτα ςυντιρθςθσ ι  ϊρεσ λειτουργίασ, ςτοιχεία  ελζγχου και  ενζργειεσ ςυντιρθςθσ, 
απαιτοφμενα μθχανικά μζςα και προςωπικό, εκτιμωμζνθ διάρκεια κ.λπ. 

 Ξατάλογο απαιτοφμενων και υπαρχόντων ανταλλακτικϊν ςτθν αποκικθ. 

 Ξατάλογο αιτθμάτων ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ  

 Θ εφαρμογι αξιοποιϊντασ αυτόματα τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει να εκτελεί τισ παρακάτω 
λειτουργίεσ: 

 Υρογραμματιςμόσ ενεργειϊν προλθπτικισ και ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ των κατάλλθλων 
εντολϊν εργαςίασ. 

 Υαρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

 Υαρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ ανταλλακτικϊν. 

 Ζκδοςθ ςειράσ εκκζςεων, αναφορϊν και ςτατιςτικϊν. 
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8. ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ SMART CITIES – ΕΩΥΡΘΧ ΥΣΟΘΧ 
 
Θ παροφςα πιλοτικι εφαρμογι αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και πιλοτικι λειτουργία ςυςτιματοσ ζξυπνων κάδων 
αποκομιδισ απορριμμάτων ςε διακόςιουσ (200) κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ και ςε δεκαεπτά (17) απορριμματοφόρα του 
Διμου. 
 
Σ ανάδοχοσ κα προςφζρει τον ακόλουκο εξοπλιςμό και υπθρεςίεσ: 

A. Υρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, ιτοι: 

a. Ψων ςυςκευϊν τθλεμετρίασ που κα τοποκετθκοφν ςτουσ κάδουσ και οι οποίεσ κα τουσ μετατρζψουν ςε 

«ζξυπνουσ». 

b. Ψων φορθτϊν ςυςκευϊν (Tablet) και του ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί ςτα 

απορριμματοφόρα, προκειμζνου οι οδθγοί να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι πλοιγθςθσ. 

B. Υαροχι του εξειδικευμζνου λογιςμικοφ παρακολοφκθςθσ πλθρότθτασ κάδων, εποπτείασ αποκομιδισ και λογιςμικοφ 

δρομολόγθςθσ ωσ υπθρεςία (SaaS) για χρονικό διάςτθμα τριάντα ζξι (36) μθνϊν. 

C. Υρομικεια τθσ απαιτοφμενθσ ειδικισ εφαρμογισ φορθτϊν ςυςκευϊν για τθν ενθμζρωςθ των οδθγϊν ςχετικά με το 

δρομολόγιο τουσ και τισ ςχετικζσ αλλαγζσ. 

D. Υαροχι τθσ απαιτοφμενθσ τθλεπικοινωνιακισ διαςφνδεςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου. 

E. Υαροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και πιο ςυγκεκριμζνα: 

a. Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ. 

b. Ωπθρεςίεσ εγγφθςθσ, τεχνικισ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ. 

Υαρακάτω περιγράφονται τα προαναφερόμενα βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ απαιτοφμενθσ λφςθσ. 

 

Ψεχνικά Χαρακτθριςτικά 

a. Χυςκευι Ψθλεμετρίασ Ζξυπνων Ξάδων 

Σ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ των ςυςκευϊν τθλεμετρίασ ςε διακόςιουσ (200) 

κάδουσ που κα υποδειχκοφν από τθ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ του Διμου. 

Σι ςυςκευζσ τθλεμετρίασ ζξυπνων κάδων κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 Ρα παρζχουν αξιόπιςτο τρόπο μζτρθςθσ τθσ πλθρότθτασ του κάδου με τεχνολογία υπεριχων. 

 Ρα διακζτουν μπαταρίεσ με αυτονομία άνω των 5 ετϊν. 

 Ρα υποςτθρίηουν ρυκμιηόμενα χρονικά διαςτιματα αποςτολισ των μετριςεων. 

 Ρα είναι κατάλλθλοι για κάκε τφπο κάδου απορριμμάτων (πλαςτικϊν, γυαλιϊν, χαρτιοφ, κομπόςτ, οργανικϊν κλπ.) με 

καπάκι ι χωρίσ και να υποςτθρίηουν βάκοσ ανίχνευςθσ τουλάχιςτον 200cm. 

 Ρα είναι ανκεκτικοί ςτθ ςκόνθ, τθ βροχι και τθν υγραςία και κα πρζπει παρζχουν προςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ 

νεροφ και ςκόνθσ και να φζρουν πιςτοποίθςθ  IP67 ι ανϊτερθσ. 

 Ρα διακζτουν μονάδεσ δικτφωςθσ NB-IoT ι LoRaWAN. O πρϊτοσ τφποσ ςφνδεςθσ (NB-IoT) πρζπει να επιτρζπει τθν 

αποςτολι των πλθροφοριϊν μζςω παρόχου υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ με κατάλλθλθ κάρτα SIM θ οποία κα 

τοποκετείται ςτθν ςυςκευι. 

 Ρα διακζτουν ενςωματωμζνο αιςκθτιρα για τθν αναγνϊριςθ τθσ αποκομιδισ του κάδου ι τθν πικανι ανατροπι του. 

 Ρα αντιλαμβάνονται τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ να μποροφν να ςτζλνουν ενθμζρωςθ 

(alert) για το ςυμβάν. 

 Ρα ζχουν κερμοκραςιακό εφροσ λειτουργίασ από -20 ζωσ +70 βακμοφσ κελςίου. 

 Ρα καταλαμβάνουν όςο το δυνατόν μικρότερο όγκο προκειμζνου να μθν επθρεάηεται θ διαδικαςία τθσ αποκομιδισ. 

Χε καμία περίπτωςθ ο όγκοσ τθσ ςυςκευισ τθλεμετρίασ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 800 κυβικά εκατοςτά (cm
3
). 

 

b. Οογιςμικό παρακολοφκθςθσ πλθρότθτασ κάδων, δρομολόγθςθσ οχθμάτων και εποπτείασ αποκομιδισ 

Θ πλατφόρμα τθλεματικισ διαχείριςθσ κάδων και οχθμάτων κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο Διμο να παρακολουκεί τθν κατάςταςθ 

των κάδων, να προγραμματίηει αυτόματα τα δρομολόγια και να ενθμερϊνει τουσ οδθγοφσ για τουσ κάδουσ που κα ςυλλζξουν 

ςε κάκε δρομολόγιο. Θ απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα κα παρζχεται με τθ μορφι Software as a Service (SaaS) και κα είναι 

διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν παράδοςθ του ζργου. 
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Χτθν πλατφόρμα τθλεματικισ διαχείριςθσ κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ με ςυγκεκριμζνο κωδικό 

πρόςβαςθσ. Θ πρόςβαςθ και πλιρθσ διαχείριςθ τθσ πλατφόρμασ κα γίνεται μζςω web browser, ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

οριςμοφ διαφορετικϊν ρόλων χρθςτϊν ςτθν εφαρμογι, αντίςτοιχων με τουσ ρόλουσ των υπαρχόντων κζςεων εργαςίασ. 

Σι κάδοι κα απεικονίηονται ςε ψθφιακό χαρτογραφικό υπόβακρο και κα απεικονίηεται χρωματικά θ κατάςταςθ πλιρωςισ 
τουσ. Θ πλατφόρμα κα πρζπει να ενςωματϊνει αλγόρικμο πρόβλεψθσ πλιρωςθσ κάδων και να απεικονίηει τα επίπεδα 
πλιρωςθσ κάδων όπωσ αυτά αναμζνεται να διαμορφϊνονται ςε βάκοσ χρόνου ςφμφωνα με τον αλγόρικμο. Σ αλγόρικμοσ κα 
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τα ιςτορικά και τρζχοντα δεδομζνα πλιρωςθσ και αποκομιδισ και να μοντελοποιεί και να 
παράγει τάςεισ πλιρωςθσ ανά κάδο.  
 

Σ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν παραμετροποίθςθ τθσ πλατφόρμασ προκειμζνου να κζςει το ςφςτθμα ςε πλιρθ επιχειρθςιακι 

ετοιμότθτα. 

Χυνοπτικά κα υποςτθρίηονται κατ’ ελάχιςτον οι ακόλουκεσ λειτουργικότθτεσ:  

 Ελεγχόμενθ πρόςβαςθ με χριςθ κωδικοφ και μθχανιςμό διαφορετικϊν επιπζδων πρόςβαςθσ (διαβακμιςμζνων ρόλων 

χρθςτϊν). 

 Δυνατότθτα οριςμοφ ηωνϊν αποκομιδισ και ςυςχζτιςθ με επιλεγμζνα οχιματα. 

 Δυνατότθτα οριςμοφ παραμζτρων τφπων κάδων (ςφμμικτοι, ανακφκλωςθσ κ.α.). 

 Εμφάνιςθ ενθμερϊςεων (alerts) από τισ ςυςκευζσ τθλεμετρίασ των κάδων. 

 Δυνατότθτα προβολισ των κάδων αποκομιδισ ςε χαρτογραφικό υπόβακρο. 

 Εμφάνιςθ ςε χάρτθ των κάδων αποκομιδισ του κάκε δρομολογίου. 

 Υρόβλεψθ πλιρωςθσ κάδων. 

 Αποςτολι δρομολογίων ςτθν ειδικι εφαρμογι των φορθτϊν ςυςκευϊν (Ψablets) των οχθμάτων. 

 Δθμιουργία ςτατιςτικϊν αναφορϊν όλων των μετριςεων και απεικόνιςι τουσ με κριτιρια χρονικό εφροσ, ηϊνθ, τφποσ 

κλπ. 

 Επιβεβαίωςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των ςυςκευϊν κάδων με χρωματικι ζνδειξθ ςτον ψθφιακό χάρτθ. 

 Δυνατότθτα προβολισ των κάδων ςε πραγματικό χρόνο ςε δορυφορικό χάρτθ, WGS84, τοπογραφικοφ ι άλλου 

διαδεδομζνου τφπου.  

 Δθμιουργία αναφορϊν ςε αρχείο Excel. 

c. Ειδικι Εφαρμογι Φορθτϊν Χυςκευϊν 

Ψα δρομολόγια που παράγει το προαναφερκζν λογιςμικό κατά το ςτάδιο τθσ αυτόματθσ δρομολόγθςθσ κα αποςτζλλονται ςε 

ειδικι εφαρμογι φορθτϊν ςυςκευϊν (Ψablet) ςτα απορριμματοφόρα οχιματα και κα γίνεται θ ενθμζρωςθ του οδθγοφ για το 

δρομολόγιο που κα πρζπει να ακολουκιςει και τουσ ςυγκεκριμζνουσ κάδουσ που κα πρζπει να περιςυλλζξει. Θ ειδικι 

εφαρμογι των φορθτϊν ςυςκευϊν κα πρζπει να λειτουργεί ςε πλατφόρμεσ Android ι iOS, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα 

καταχϊρθςθσ ςχολίων και αποτφπωςθσ κατάςταςθσ κάδων/αποκομιδισ από τουσ οδθγοφσ, με τθν πλθροφορία να 

διοχετεφεται ςε πραγματικό χρόνο ςτθν Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ του Διμου, με ςτόχο να αποτυπϊνεται άμεςα θ όποια 

ανάγκθ για αντικατάςταςθ κάδων ι ςχετικισ με τθν βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ενζργεια. Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

κα προςφζρει δεκαεπτά (17) Tablet για τα απορριμματοφόρα του Διμου ϊςτε να καλυφκεί θ απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα 

του ςυςτιματοσ. 

d. Ψθλεπικοινωνιακό Δίκτυο διαςφνδεςθσ 

Για τθν επικοινωνία του εξοπλιςμοφ πεδίου με το κεντρικό ςφςτθμα, ιτοι: 

 των ςυςκευϊν τθλεμετρίασ των κάδων και 

 των Tablet των απορριμματοφόρων  

ο Ανάδοχοσ κα παρζχει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ κάρτεσ SIM ι τθν απαραίτθτθ υποδομι λιψθσ ςθμάτων LoRaWAN κακϊσ και τισ 

ςχετικζσ υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν για χρονικό διάςτθμα τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν παράδοςθ του ζργου. Σι 

τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ των Tablet κα πρζπει να είναι τεχνολογίασ 3G/4G, ενϊ των ςυςκευϊν τθλεμετρίασ 

των κάδων κα είναι τεχνολογίασ NB-IoT ι LoRaWAN. 
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Υίνακασ Χυμμόρφωςθσ 

 

Ωποςφςτθμα α/α Απαίτθςθ 

Χυςκευζσ Ψθλεμετρίασ 
Ζξυπνων Ξάδων 

1 
Υαρζχουν αξιόπιςτο τρόπο μζτρθςθσ τθσ πλθρότθτασ του κάδου με 
τεχνολογία υπεριχων. 

2 Ρα διακζτουν μπαταρίεσ με αυτονομία άνω των 5 ετϊν. 

3 Ωποςτθρίηουν ρυκμιηόμενα χρονικά διαςτιματα αποςτολισ των μετριςεων. 

4 

Ρα είναι κατάλλθλοι για κάκε τφπο κάδου απορριμμάτων (πλαςτικϊν, 

γυαλιϊν, χαρτιοφ, κομπόςτ, οργανικϊν κλπ.) με καπάκι ι χωρίσ και να 

υποςτθρίηουν βάκοσ ανίχνευςθσ τουλάχιςτον 200cm. 

5 

Ρα είναι ανκεκτικοί ςτθ ςκόνθ, τθ βροχι και τθν υγραςία και κα πρζπει 

παρζχουν προςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ νεροφ και ςκόνθσ και να φζρουν 

πιςτοποίθςθ ΛΦ67 ι ανϊτερθσ. 

6 

Ρα διακζτουν μονάδεσ δικτφωςθσ NB-IoT ι LoRaWAN. O πρϊτοσ τφποσ 

ςφνδεςθσ (NB-IoT) πρζπει να επιτρζπει τθν αποςτολι των πλθροφοριϊν μζςω 

παρόχου υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ με κατάλλθλθ κάρτα SIM θ οποία κα 

τοποκετείται ςτθν ςυςκευι. 

7 
Ρα διακζτουν ενςωματωμζνο αιςκθτιρα για τθν αναγνϊριςθ τθσ αποκομιδισ 
του κάδου ι τθν πικανι ανατροπι του. 

8 
Ρα αντιλαμβάνονται τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και ςε περίπτωςθ 

πυρκαγιάσ να μποροφν να ςτζλνουν ενθμζρωςθ (alert) για το ςυμβάν. 

9 Κερμοκραςιακό εφροσ λειτουργίασ: από -20 ζωσ +70 βακμοφσ Ξελςίου. 

10 
Σ όγκοσ τθσ ςυςκευισ τθλεμετρίασ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 800 κυβικά 
εκατοςτά (cm

3
). 

Οογιςμικό Διαχείριςθσ 
(Υαρακολοφκθςθ 

πλθρότθτασ κάδων, 
Δρομολόγθςθ Σχθμάτων 

και Εποπτείασ 
Αποκομιδισ) 

1 
Ελεγχόμενθ πρόςβαςθ με χριςθ κωδικοφ και μθχανιςμό διαφορετικϊν 
επιπζδων πρόςβαςθσ (διαβακμιςμζνων ρόλων χρθςτϊν). 

2 
Δυνατότθτα οριςμοφ ηωνϊν αποκομιδισ και ςυςχζτιςθ με επιλεγμζνα 
οχιματα. 

3 
Δυνατότθτα οριςμοφ παραμζτρων τφπων κάδων (ςφμμικτοι, ανακφκλωςθσ 
κ.α.) 

4 Εμφάνιςθ ενθμερϊςεων (alerts) από τισ ςυςκευζσ τθλεμετρίασ των κάδων. 

5 
Δυνατότθτα προβολισ κάδων ςε δορυφορικό χάρτθ, WGS84, τοπογραφικοφ ι 
άλλου διαδεδομζνου τφπου. 

6 Εμφάνιςθ των κάδων αποκομιδισ ςτο χάρτθ ανά δρομολόγιο. 

7 Υρόβλεψθ πλιρωςθσ κάδων. 

8 
Αποςτολι δρομολογίων ςε εφαρμογι κινθτϊν ςυςκευϊν (smartphones & 
tablet). 

9 
Δθμιουργία ςτατιςτικϊν αναφορϊν όλων των μετριςεων και απεικόνιςι τουσ 
με κριτιρια χρονικό εφροσ, ηϊνθ, τφποσ κλπ. 

10 Δθμιουργία αναφορϊν ςε αρχείο excel. 

11 
Επιβεβαίωςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των ςυςκευϊν κάδων με χρωματικι 

ζνδειξθ ςτον ψθφιακό χάρτθ. 

Ειδικι Εφαρμογι 
Φορθτϊν Χυςκευϊν 

1 
Κα πρζπει να λαμβάνει από το λογιςμικό διαχείριςθσ και να παρουςιάηει ςτον 

οδθγό τα δρομολόγια αποκομιδισ.  

2 
Κα πρζπει να λειτουργεί ςε πλατφόρμεσ Android ι iOS και να διακζτει 

Ελλθνικό περιβάλλον χριςθσ.  

3 

Κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν καταχϊρθςθ ςχολίων και τθν αποτφπωςθ τθσ 

κατάςταςθσ κάδων/αποκομιδισ από τουσ οδθγοφσ, με τθν πλθροφορία να 

διοχετεφεται ςε πραγματικό χρόνο ςτο Οογιςμικό Διαχείριςθσ. 

 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



105 

 

 

9. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ – ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
9.1. ΪΦΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΜΑΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΙΠΑΨΣΧ 
Ψα Φωτιςτικά βρίςκονται ςε λειτουργία 4.343,5 ϊρεσ / ζτοσ ι 11,90 ϊρεσ / θμζρα (Πζςοσ Τροσ που κυμαίνεται ανάλογα με τθν 
φωτεινότθτα τθσ εποχισ – Ανατολι / Δφςθ). Ψο Dimming Setting ςαν τεχνικι προδιαγραφι προβλζπεται ςτα Φωτιςτικά 
(Ψθλεδιαχείριςθ), δεν κα εκτιμθκεί ςτον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από το ςφςτθμα ςυνολικά, με δεδομζνο ότι 
ςαφζσ κεςμικό πλαίςιο για τθν εφαρμογι του δεν ζχει ζωσ ςιμερα αποςαφθνιςτεί ςε επίπεδο ΕΕ και κατά ςυνζπεια και ςε 
Εκνικό Επίπεδο. Χυνεπϊσ αυτι θ δυνατότθτα μζνει προσ αξιοποίθςθ, ανάλογα με τισ εξελίξεισ ςε κεςμικό επίπεδο και κυρίωσ 
ςτθν νομοκεςία τθσ ΕΕ. 
 
9.2. ΨΛΠΙ KWH ΓΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΤ 
Χαν τιμι βάςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον πάροχο ορίηεται ςαν αξία 0,16 €/KWh, ζτοσ βάςθσ το 2020 και κατανάλωςθ 
Χυμβατικοφ Χυςτιματοσ ςτο ζτοσ βάςθσ: 8.583.321,74kWh, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ του Διμου. 
 
9.3. ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ – ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

Ψφποσ Οαμπτιρα / Φωτιςτικοφ
Λςχφσ 

(WATT)
Ψεμάχια

Υραγματικι 

Ξατανάλωςθ

Ballast* (WATT)

Χυνολικι 

Ξατανάλωςθ 

/ Ϊρα

Χυνολικι 

Θμεριςια 

Ξατανάλωςθ 

KW/h

Χυνολικι Ετιςια 

Ξατανάλωςθ 

KW/h

Χυνολικι 

Ξατανάλωςθ KW 

ςε 12 ζτθ

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 23W 23 1.185 23,00 27.255

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα LED 12W 12 9.106 12,00 109.272

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 125W 125 1.008 143,75 144.900

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 250W 250 3.872 287,50 1.113.200

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 23W 23 138 23,00 3.174

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 125W 125 87 143,75 12.506

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 250W 250 413 287,50 118.738

Φωτιςτικό τφπου μπάλασ με λαμπτιρα 70W 70 71 80,50 5.716

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 125W 125 64 143,75 9.200

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 250W 250 1.244 287,50 357.650

Υροβολζασ 400W 400 162 460,00 74.520

Φωτιςτικό LED εδικοφ τφπου 12W 12 1.185 12 14.220

Φωτιςτικό LED εδικοφ τφπου 12W 12 9.106 12 109.272

Φωτιςτικό βραχίονα LED 38W 38 1.008 38 38.304

Φωτιςτικό βραχίονα LED 80W 80 3.872 80 309.760

Οαμπτιρασ LED 12W 12 138 12 1.656

Υαραδοςιακό φωτιςτικό LED 35W 35 87 35 3.045

Υαραδοςιακό φωτιςτικόLED 70W 70 413 70 28.910

Φωτιςτικό LED τφπου μπάλα 35W 35 71 35 2.485

Φωτιςτικό LED τφπου κορυφισ 35W 35 64 35 2.240

Φωτιςτικό LED τφπου κορυφισ 70W 70 1.244 70 87.080

Υροβολζασ LED 150W 150 162 150 24.300

5.884.826,81

941.572,29

€ 68,56%

CO2 3.666.247,10

ΕΣΘΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟ (KWh):

ΕΣΘΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟ (€):

ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘΧ (%):

ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 

102.999.860,89

ΟΑΠΥΨΘΦΕΧ /  

ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ

LED 

7.393,14 2.698.494,93 32.381.939,18

ΕΓΞΑΨΕΧΨΘΠΕΡΣΛ 

ΟΑΠΥΨΘΦΕΧ / 

ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ

 ΥΑΟΑΛΣΩ ΨΩΥΣΩ 

23.515,95 8.583.321,74

 
 
 
9.4. ΒΑΧΛΞΕΧ ΥΑΦΑΠΕΨΦΣΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΨΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ  
Ψα βαςικά ςτοιχεία για τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ Σδοφωτιςμοφ του Διμου, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν 
Πελζτθ τθσ Ωπθρεςίασ, ζχουν ωσ εξισ: 

Ενεργειακό Ετιςιο Ξόςτοσ Ωφιςτάμενθσ Ξατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2020) € 1.373.331,48 

Ενεργειακι Ετιςια Ξατανάλωςθ Ωφιςτάμενθσ Ξατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 
2020) 

kWh 8.583.321,74 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Θλεκτροφωτιςμοφ % 68,56% 

Ενεργειακό Ετιςιο Τφελοσ Ρζου Χυςτιματοσ (1
ο
 Ζτοσ) kWh 5.884.826,81 

Σικονομικό Ετιςιο Τφελοσ Εξοικονόμθςθσ (1
ο
 Ζτοσ) € 941.572,29 

Διάρκεια Χφμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) Ζτθ 12 

Χυνολικό Σικονομικό Τφελοσ Εξοικονόμθςθσ (12 ζτθ - ΥΩ Υροςφοράσ) € 12.628.452,03 

Ξόςτοσ kWh ΣΨΑ (Βαςικι Χρζωςθ + Φυκμιηόμενεσ Χρεϊςεισ) €/kWh 0,16 

Ετιςιοσ Φυκμόσ Αφξθςθσ (Ξόςτουσ Ενζργειασ) % 2,00% 

 
Σ Υροχπολογιςμόσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ για τθν κατάρτιςθ τθσ Χφμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ), προζρχεται 
από τθν εκτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για το ςφνολο τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου και ανζρχεται ςε  12.628.452,03€ 
(χωρίσ ΦΥΑ), ςτθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου και αναλφεται ανά ζτοσ ωσ εξισ: 
 

1 2 3 4 5 6 

941.572,29 960.403,74 979.611,81 999.204,05 1.019.188,13 1.039.571,89 

 

7 8 9 10 11 12 
1.060.363,33 1.081.570,59 1.103.202,01 1.125.266,05 1.147.771,37 1.170.726,79 
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9.5. ΕΥΜΥΕΔΑ ΞΑΛ ΥΣΛΤΨΘΨΑ 
Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ αφορά κυρίωσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ του κόςτουσ θλεκτροφωτιςμοφ. 
Γίνεται δεκτό ότι θ ποιότθτα, θ απόδοςθ των φωτιςτικϊν κακϊσ και τα απαραίτθτα υλικά. 
 
9.6. ΑΛΣΥΣΜΘΧΘ ΨΘΧ ΩΥΆΦΧΣΩΧΑΧ ΩΥΣΔΣΠΙΧ 
Για τον ςκοπό τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ τθσ παρζμβαςθσ, το νζο ςφςτθμα του δθμοτικοφ φωτιςμοφ κα αξιοποιιςει το 
ςφνολο των υφιςτάμενων ιςτϊν. Ψα υφιςτάμενα φωτιςτικά κα αντικαταςτακοφν με Φωτιςτικά LED ωσ εξισ: 
 

ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΣΧ ΨΩΥΣΧ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ: ΞΩΔΛΞΣΧ 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 23W Φωτιςτικό LED ειδικοφ τφπου ≤12W Φ1 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα LED 12W Φωτιςτικό LED ειδικοφ τφπου ≤12W Φ1 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 125W Φωτιςτικό βραχίονα LED ≤38W Φ2 

Φωτιςτικό τφπου βραχίονα με λαμπτιρα 250W Φωτιςτικό βραχίονα LED ≤80W Φ3 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 23W Οαμπτιρασ LED ≤12W Ο1 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 125W Υαραδοςιακό φωτιςτικό LED ≤35W Φ4 

Φωτιςτικό τφπου διακοςμθτικό με λαμπτιρα 250W Υαραδοςιακό φωτιςτικό LED ≤70W Φ5 

Φωτιςτικό τφπου μπάλασ με λαμπτιρα 70W Φωτιςτικό LED τφπου μπάλα ≤35W Φ6 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 125W Φωτιςτικό LED τφπου κορυφισ ≤35W Φ7 

Φωτιςτικό τφπου κορυφισ με λαμπτιρα 250W Φωτιςτικό LED τφπου κορυφισ ≤70W Φ8 

Υροβολζασ 400W Υροβολζασ LED ≤150W Υ1 

 
9.7. ΕΥΜΥΕΔΣ ΕΣΛΞΣΡΤΠΘΧΘΧ ΕΡΖΦΓΕΛΑΧ 
Επειδι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι ςθμαντικό ηιτθμα, οι απαιτιςεισ από τουσ υποψθφίουσ είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
να επιτυγχάνουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 68,56% (χωρίσ τθν χριςθ adaptive lighting) ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ Χφμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) τθσ παροφςασ.  
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 4: ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΛΧΘΧ ΟΣΓΩΡ ΑΥΣΞΕΟΛΧΠΣΩ – ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΩΡ ΠΕΧΩΡ 

 

Αποδεικτικά μζςα-Ωπθρεςίεσ (2.2.9.2) 

α/α Οόγοσ αποκλειςμοφ-Ξριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Οόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
για τα αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο 
άρκρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: 

 Χυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

 Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του Σικονομικοφ Φορζα 

 Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων 

 τθσ Ζνωςθσ 

 Ψρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 Ρομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 

 Υαιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ 
ανκρϊπων 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ 
Φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου 
είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Σικονομικόσ Φορζασ. 

2.2.3.2 Σ Σικονομικόσ Φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν Ελλάδα, εάν 
είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Υιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω 
χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 
2.2.3.2. : α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι 
δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο 
εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis))  και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ. 
Για τουσ θμεδαποφσ Σικονομικοφσ Φορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, 
βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να 
είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, που 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
τθσ.  

Σ Σικονομικόσ Φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και 
ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ 
χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Υιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν 
λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



108 

 

Αποδεικτικά μζςα-Ωπθρεςίεσ (2.2.9.2) 

α/α Οόγοσ αποκλειςμοφ-Ξριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ Σικονομικοφσ Φορείσ: Αςφαλιςτικι 
Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ 
οφειλισ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΞΑ, που να είναι εν ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε 
άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Ωπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ ζχει 
τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ 
κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ. Θ διλωςθ απαιτείται 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον 
e-ΕΦΞΑ) 

 Δ) Ωπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για 
τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν 
από διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικο 
αςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ  

2.2.3.4.β Ξαταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 

 Υτϊχευςθ 

 Ωπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι 
ειδικι εκκακάριςθ 

 Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι 
εκκακαριςτι  

 Ωπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Υιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Αν το κράτοσ-
μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο 
ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται 
διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ. 
Λδίωσ οι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το 
αρμόδιο Υρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΛΞΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Π.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ 
αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΥΕ 
προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
β) Υιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων.  
Υροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ,  το 
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Αποδεικτικά μζςα-Ωπθρεςίεσ (2.2.9.2) 

α/α Οόγοσ αποκλειςμοφ-Ξριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται 
για τα ςωματεία από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 
από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
από το Γ.Ε.Π.Θ.. 
Χτθν περίπτωςθ Σικονομικϊν Φορζων του 
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα θ παροφςα παράγραφοσ 
διαμορφϊνεται αναλόγωσ για τισ καταςτάςεισ ειδικισ 
εκκακάριςθσ που επιβάλλονται με αποφάςεισ των αρμοδίων 
αρχϊν. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ 
Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά 
εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να προκφπτει θ μθ 
αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

2.2.3.4.γ Χυμφωνίεσ με άλλουσ Σικονομικοφσ Φορείσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ 
περίπτωςι του εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει 
ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ Χφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Υαροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ, ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει 
παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ι δεν ζχει με 
άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ *άλλωσ, ςε περίπτωςθ 
προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ πραγματικό 
γεγονόσ+ 

2.2.3.4.ςτ Υρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ από προθγοφμενθ 
ςφμβαςθ 
 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων 
παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

Χοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ 
πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν, απόπειρα επθρεαςμοφ, με 
ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι 
απόκτθςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ: α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) δεν 
ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) ιταν ςε κζςθ να 
υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα, και δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 
παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ 
 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε 
βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο 
πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι 
αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 
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Αποδεικτικά μζςα-Ωπθρεςίεσ (2.2.9.2) 

α/α Οόγοσ αποκλειςμοφ-Ξριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 
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2.2.3.9 Σριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει 
επιβλθκεί ςτον Σικονομικό Φορζα θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ 

2.2.3.5 Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 
 

*Πόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει 
το 1.000.000 ευρϊ και μόνο για ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι 
νομικά πρόςωπα ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ των οποίων 
ςυμμετζχουν ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα τθσ 
αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία+ 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  
ii) Τςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 
2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου 
υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι 
είναι διαφορετικι του προςωρινοφ Αναδόχου,  πρόςκετθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται 
οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ 
κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 
ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από 
αυτζσ εταιρεία. Σι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο 
προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου 
εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του 
προςωρινοφ Αναδόχου: 
- Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του. 
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ 
εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 
Ειδικότερα: 
Α) Τςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 
και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ 
εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 
Β) Τςον αφορά τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ: 
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ 
ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ 
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



111 

 

Αποδεικτικά μζςα-Ωπθρεςίεσ (2.2.9.2) 

α/α Οόγοσ αποκλειςμοφ-Ξριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ. 
iii) Ξάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, 
που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.  
Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ 
μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των 
μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι 
πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ 
του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που 
κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων 
ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται 
ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον 
ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, 
ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Χυνζλευςθ, αν τα 
πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Χε αντίκετθ 
περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι 
γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε Ανακζτουςα Αρχι δεν 
διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ 
αυτισ. 
iv) Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγου αποκλειςμοφ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005 οι Α.Α. δφνανται 
να απαιτοφν υπεφκυνθ διλωςθ ότι οι ςυμμετζχουςεσ 
εταιρείεσ δεν είναι εξωχϊριεσ και δεν εμπίπτουν ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρκρου 4 του Ρ. 3310/2005, όπωσ ιςχφει.. 

2.2.4 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Υιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό μθτρϊο, το 
οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ.  
Για τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςτθν Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιςτοποιθτικό που 
εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Π.Θ. των 
Επιμελθτθρίων (Εμπορικό, Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό 
Επιμελθτιριο) 

 Χτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ 

Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Εφόςον απαιτείται 
να είναι ο Σικονομικόσ Φορζασ μζλοσ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μπορεί να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 

Βεβαίωςθ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο Σικονομικόσ 
Φορζασ ζχει τθν ιδιότθτα μζλουσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 
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2.2.5.α κφκλοσ εργαςιϊν για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ  

Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, των τριϊν (3) 
τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ 
είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Σικονομικόσ Φορζασ. Χε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν 
νομοκεςία ο Σικονομικόσ Φορζασ δεν υποχρεοφται ςε 
δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ 
από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν (π.χ. 
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κλπ). 
Σμοίωσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ 
δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ 
ζτουσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ από 
τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κλπ)  για το ζτοσ 
αυτό. 
Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν 
ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν τουσ 
ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα 
ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό (π.χ. 
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κλπ). 

2.2.5.β Άλλεσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ 
απαιτιςεισ 
 

Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ από πιςτωτικά 
ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτθν Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), που ζχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι Χυμφωνία Δθμοςίων 
Χυμβάςεων του Υαγκοςμίου Σργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 
κυρϊκθκε με τον Ρ.2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν 
νομοκεςία των Ξρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

 Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί 
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ 
 

α) Ξατάλογο των κυριότερων υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Ψα ςτοιχεία εμπειρίασ κα περιλαμβάνονται ςε πίνακα και 
κα είναι τα κάτωκι:  
α. Ψίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ – Ψοποκεςία. 
β. Σνομαςία Αναδόχου (Πεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι 
Ξοινοπραξία) τθσ ςφμβαςθσ.  
γ. Επιμεριςμόσ των υπθρεςιϊν κάκε επιχείρθςθσ, ςτθν 
ςφμβαςθ (Υοςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ).  
δ. Εργοδότθσ (αποδζκτθσ).  
ε. Θμερομθνίεσ ζναρξθσ - περαίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (εφόςον 
ζχει περαιωκεί), διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
ςτ. Εκτελεςμζνθ Αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΥΑ 
η. Χφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από 
τθν οποία κα προκφπτει ότι καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ.  
(ii) Σ πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται, εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι 
Ανακζτουςα Αρχι, από ςυμβάςεισ και πιςτοποιθτικά 
παραλαβισ ι/και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν, 
που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, και 
εάν δε ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με αντίςτοιχθ 
διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του Σικονομικοφ Φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται 
ο λόγοσ για τον οποίο δεν κατζςτθ εφικτι θ προςκόμιςθ των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν και θ οποία κα ςυνοδεφεται 
από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ 

2.2.6.i 
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ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.ii Ψεχνικό Υροςωπικό  Υαραπομπι ςτο άρκρο 2.2.9.2  

2.2.6.iii Ψεχνικόσ εξοπλιςμόσ   Υαραπομπι ςτο άρκρο 2.2.9.2  

2.2.7. Υιςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
ςχετικά με ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
 

Ψα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που 
αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα. 
Εάν ο Σικονομικόσ Φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα 
πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και 
κα διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Δανείηοντεσ εμπειρία / Ωπεργολάβοι  Υαραπομπι ςτο άρκρο 2.2.9.2 Β9 & Β10 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 5: ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΥΑΦΣΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ (ΧΥΩ) 

 

Χτθν *●+ ςιμερα, τθν *●+ του μθνόσ *●+ του ζτουσ *●+, ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα ςτα 
άρκρα τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (εφεξισ ΧΥΩ) και τα Υαραρτιματα τθσ, 

ΠΕΨΑΩ 

1. Αφενόσ του Σργανιςμοφ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Διμοσ *●+ που εδρεφει ςτθν Υεριφζρεια *●+ και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον Διμαρχο *●+ (εφεξισ «Διμοσ» ι «Ανακζτουςα Αρχι»), 

2. Αφετζρου τθσ εταιρείασ *●+, με διακριτικό τίτλο *●+ (καλοφμενθσ εφεξισ «Ανάδοχοσ»), θ οποία εδρεφει *●+, Ψ.Ξ. *●+, µε 
Α.Φ.Π. *●+ και Δ.Σ.Ω. *●+ και εκπροςωπείται νόμιμα για τισ ανάγκεσ τθσ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ΧΥΩ από *●+. 

ΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ ΩΥΣΨΘ ΣΨΛ : 

Χφμφωνα με τθ με ΑΔΑΠ *●+ Διακιρυξθ, διενεργικθκε ςτισ *●+ Ανοικτόσ, διεκνισ, δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν «*●+», με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ (Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων), ςφμφωνα με το άρκρο 27 Ρ.4412/2016 με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και από πλευράσ βζλτιςτθσ ποιότθτασ - τιμισ, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου τθσ 
Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (εφεξισ «ΧΥΩ») με τίτλο *●+, διάρκειασ *●+, με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ *●+ € (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24%), πλζον του δικαιϊματοσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 132, παράγ. 1, 
περίπτωςθ α, του ν. 4412/2016 και με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν *●+.  

Σ Διαγωνιςμόσ ολοκλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. *●+ Απόφαςθ τθσ *●+ του Διμου *●+, με τθν οποία θ δθμόςια ςφμβαςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο αντί τιμιματοσ *●+ € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α., πλζον τθσ Φιτρασ 
Ανακεϊρθςθσ τθσ παροφςασ με βάςθ το άρκρο 132, παρ. 1, περίπτωςθ α, του ν. 4412/2016 και τθ με αρικμό *●+ Υράξθ του *●+ 
Ξλιμακίου του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και θ ΧΥΩ. 

ΧΩΠΦΩΡΘΚΘΞΑΡ ΞΑΛ ΕΓΛΡΑΡ ΑΠΣΛΒΑΛΑ ΑΥΣΔΕΞΨΑ ΨΑ ΕΘΧ: 

ΥΦΣΣΛΠΛΣ 

Θ παροφςα ΧΥΩ αφορά τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να παράςχει υπθρεςίεσ για τθν: «*●+», ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 
Χυμβατικϊν Ψευχϊν και τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά. Χκοπόσ είναι θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε 
να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ, κακϊσ και των υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του νζου Χυςτιματοσ, 
για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. Χτθν παροφςα ΧΥΩ ρυκμίηονται αναλυτικά όςα κζματα προβλζπονται ςτο άρκρο 16 του 
Ρ.3855/2010 (ΦΕΞ 95 Α’/23-06-2010) και ειδικότερα για τισ Χυμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΕΑ) και τθν υλοποίθςθ αυτϊν. 
Θ παροφςα ΧΥΩ αφορά τθ ςυμφωνία που καταρτίηεται μεταξφ του Διμου και του Αναδόχου, παρόχου τθσ Ενεργειακισ 
Ωπθρεςίασ, με αντικείμενο τθν εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και ςφμφωνα με τθν οποία το 
οικονομικό αντάλλαγμα του Σικονομικοφ Φορζα για τθν πραγματοποιοφμενθ επζνδυςθ, ςυναρτάται από το μεταξφ αυτϊν - 
ςυμβατικά οριηόμενο - επίπεδο βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

Θ παροφςα ΧΥΩ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχει ςαν βαςικά χαρακτθριςτικά: α. τθν Χυνολικά 
Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (όπωσ αυτι ζχει δοκεί ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου), και β. το Χυνολικά 
Εγγυθμζνο Σικονομικό Τφελοσ του Διμου (όπωσ αυτό ζχει δοκεί ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του Αναδόχου), για το Χφνολο 
τθσ Υεριόδου Αναφοράσ (12ετία), για το οποίο δεςμεφεται ο Σικονομικόσ Φορζασ ςτθν Υροςφορά του το οποίο κα είναι 
ανεξάρτθτο από τθν Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, θ οποία και κα κακορίηει το φψοσ τθσ αμοιβισ του Αναδόχου 
(αφαιρουμζνων τυχόν ρθτρϊν και του Εγγυθμζνου Σικονομικοφ Σφζλουσ του Διμου). 

Σ «Ενεργειακόσ Ζλεγχοσ», αφορά τθ ςυςτθματικι τριμθνιαία διαδικαςία από τθν οποία προκφπτει επαρκισ γνϊςθ του 
υφιςτάμενου ςυνόλου των χαρακτθριςτικϊν τθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ και μζςω του 
οποίου εντοπίηονται και προςδιορίηονται ποςοτικά τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τα οποία 
αποτυπϊνονται ςτθ ςχετικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο.  
1. ΣΦΛΧΠΣΛ 

1. Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΧΥΩ). Θ παροφςα Χφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 
ςυναφοφσ µε αυτιν οικονομικοφ οφζλουσ. 

2. Εγκατάςταςθ: Σι εγκαταςτάςεισ του Διμου, όπου υλοποιείται θ Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ 
Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων ςτο ςφνολο τθσ γεωγραφικισ περιοχισ ευκφνθσ του Διμου *●+, το οποίο με βάςθ 
τα καταγραφικά ςτοιχεία τθσ Πελζτθσ του Διμου, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ ανζρχονται ςε *●+ 
φωτιςτικά ςθμεία ςυμβατικοφ τφπου (Φωτιςτικά/ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ) και ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
αντικατάςταςθσ : 

α/α ΕΓΞΑΨΕΧΨΘΠΕΡΑ 
ΦΩΨΛΧΨΛΞΑ/ΟΑΠΥΨΘΦΕΧ 

ΥΑΟΑΛΣΩ ΨΩΥΣΩ 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΘ 
ΛΧΧΩΧ (WATT) 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΥΦΣΧΦΕΦΣΠΕΡΣ ΛΧΣΔΩΡΑΠΣ 
ΦΩΨΛΧΨΛΞΣ/ΟΑΠΥΨΘΦΑΧ LED 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΘ 
ΛΧΧΩΧ (WATT) 
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1      

2      

3      

4      

5      

Χφνολο:    

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ Μελζτθ Εφαρμογισ, μπορεί να αλλάξει θ ιςχφσ των προςφερόμενων Φωτιςτικϊν/ Λαμπτιρων/ Προβολζων με 
ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ του φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ, χωρίσ όμωσ να μειωκεί το ςυνολικό Οικονομικό Εγγυθμζνο Όφελοσ του Διμου. 

3. Χυνολικι Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που εγγυάται ο Ανάδοχοσ ότι κα 
προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ αναλφεται ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου. 

4. Χυνολικό Εγγυθμζνο Σικονομικό Τφελοσ: Ψο Σικονομικό Τφελοσ που εγγυάται ο Ανάδοχοσ ότι κα προκφψει ωσ 
αποτζλεςμα του ζργου, όπωσ αναλφεται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του Αναδόχου. 

5. Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
εντόσ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (12 ζτθ) που εγγυάται ο Ανάδοχοσ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα του ζργου όπωσ 
αναλφεται ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου. 

6. Εγγυθμζνο Σικονομικό Τφελοσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Ψο Σικονομικό Τφελοσ εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Ανάδοχοσ ςαν αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά 
του Αναδόχου. 

7. Υερίοδοσ Αναφοράσ (ανά 3μθνο): Θ χρονικι περίοδοσ τθσ οποίασ οι καταναλϊςεισ ενζργειασ ελζγχονται μζςω του 
Χυςτιματοσ Ψθλεδιαχείριςθσ, για να εξαχκεί θ τελικι πιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και το ποςό τθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ του 
Αναδόχου. 

8. Εκκακάριςθ (ανά ζτοσ): Θ περιοδικι διαδικαςία Ψεχνικισ και Σικονομικισ αποτίμθςθσ τθσ προόδου του αντικειμζνου 
τθσ παροφςθσ και προςδιοριςμοφ του Υραγματικοφ Σικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του Αναδόχου. 

9. Υερίοδοσ Υαρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο): Θ επαναλαμβανόμενθ χρονικι περίοδοσ, ςτθ λιξθ τθσ οποίασ υπολογίηεται 
θ Υραγματικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ, το Υραγματικό Σικονομικό Τφελοσ και το Υραγματικό Σικονομικό Αντάλλαγμα. 

10. Υροβλεπόμενθ Βαςικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ 
Χυμβατικι Εγκατάςταςθ εντόσ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται με βάςθ των παραδοχϊν τθσ 
Διακιρυξθσ (κατανάλωςθσ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν, τιμι κιλοβατϊρασ, και ϊρεσ λειτουργίασ Φωτιςτικϊν/ Οαμπτιρων/ 
Υροβολζων) κακϊσ και το Εγχειρίδιο διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν, που εκπονεί ο Ανεξάρτθτοσ 
Χφμβουλοσ. 

11. Υραγματικι Ενεργειακι Ξατανάλωςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται, μζςω μετριςεων Χυςτιματοσ Ψθλεδιαχείριςθσ βάςει τθσ μεκοδολογίασ του 
Εγχειρίδιου Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν. 

12. Υραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που 
προκφπτει από τθν εφαρμογι του Εγχειριδίου τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ – Υλθρωμϊν εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ (προςδιορίηεται ωσ διαφορά τθσ Υραγματικισ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ από τθν Υροβλεπόμενθ 
Ενεργειακι Ξατανάλωςθ τθσ Υεριόδου). 

13. Υραγματικό Σικονομικό Τφελοσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Ψο Σικονομικό Τφελοσ που προκφπτει από τθν 
Υραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ 

14. Χυνολικι Υραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ ςυνολικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει ωσ 
αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΧΥΩ. 

15. Χυνολικό Υραγματικό Σικονομικό Τφελοσ: Ψο ςυνολικό Σικονομικό Τφελοσ που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ 
Χυνολικισ Υραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. 

16. Χυμβατικό Σικονομικό Αντάλλαγμα: Θ προβλεπόμενθ από τθ Χφμβαςθ, αμοιβι του Αναδόχου για τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ. 

17. Υραγματικό Σικονομικό Αντάλλαγμα: Θ αποδιδόμενθ ςτον Ανάδοχο αμοιβι για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ 
μιασ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν Ζκκεςθ τθσ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ. 

18. Υιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ τριμθνιαίασ αμοιβισ Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ»: Θ βεβαίωςθ που εκδίδει 
θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ειςιγθςθ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου, για το φψοσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ τριμθνιαίασ 
περιόδου παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό ο Ανάδοχοσ να τθν χρθςιμοποιιςει για τθν αποδζςμευςθ του αντίςτοιχου ποςοφ από 
τον λογαριαςμό Πεςεγγφθςθσ (escrow account) βάςει τθσ Χφμβαςθσ Πεςεγγφθςθσ του Υαραρτιματοσ 1), που αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ 
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19. Ζκκεςθ Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ: Θ Ζκκεςθ που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο, ςτο τζλοσ κάκε 
Υεριόδου Υαρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει μετριςεισ και υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον 
προςδιοριςμό τθσ Υραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, του Υραγματικοφ Σικονομικοφ Σφζλουσ, κακϊσ και τθν 
Σικονομικι Εκκακάριςθ για τον προςδιοριςμό του Υραγματικοφ Σικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του Σικονομικοφ Φορζα, για 
τθν Υερίοδο Υαρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ 
Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου». 

20. Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ, κα 
οριςτεί «Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ)» ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 
221 του Ρ.4412/2016. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΥΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και 
οριςτικι παραλαβι των αντικειμζνων των Χυμβατικϊν Ψευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΥΥΕ ςε ςυνεργαςία με τον 
Ανεξάρτθτο Χφμβουλο ελζγχει δειγματολθπτικά τα Φωτιςτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. Θ 
ΕΥΥΕ ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ΧΥΩ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 του Ρ.4412/2016. 

21. Υερίοδοσ Σλοκλιρωςθσ Εργαςιϊν Αναβάκμιςθσ Χυςτιματοσ: Ψο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ, το οποίο ορίηεται ςε *●+ (*●+) μινεσ, και που εκκινεί από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ 
και τθν υπογραφι (με όποιον τρόπο αυτι επζλκει κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27) των Χυμβάςεων Πεςεγγφθςθσ - 
Ενεχυρίαςθσ. 

22. Χφμβαςθ Πεςεγγφθςθσ: Ψο Υαράρτθμα 1 τθσ παροφςθσ, μεταξφ του Πεςεγγυοφχου Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ, του 
Διμου και του Αναδόχου για τθ δθμιουργία Ειδικοφ Δεςμευμζνου Ξαταπιςτευτικοφ Οογαριαςμοφ (escrow account) ςτον 
οποίο κα κατατίκεται το ποςό των Εκχωροφμενων Απαιτιςεων, το οποίο κα αποδεςμεφεται και κα εκταμιεφεται ςτον 
Ανάδοχο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ Πεςεγγφθςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ΧΥΩ. 

23. Χφμβαςθ Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων: Ψο Υαράρτθμα 2 τθσ παροφςθσ, μεταξφ του Αναδόχου και του Διμου, με το 
οποίο κα εκχωρθκοφν τα Ανταποδοτικά τζλθ μζχρι το φψοσ τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν Σικονομικι του 
Υροςφορά. 

 
2. ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΥΑΦΣΧΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ (ΧΥΩ) 

Θ παροφςα αφορά ςτθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να παράςχει υπθρεςίεσ για τθν *●+. Χκοπόσ τθσ είναι θ αναβάκμιςθ του 
Χυςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ, κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ του νζου Χυςτιματοσ, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν μετά τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ. Ψο Σικονομικό 
Αντάλλαγμα του Αναδόχου προζρχεται από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ που επιτυγχάνεται από τθν υλοποίθςθ τθσ 
Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ. 

Σι Ωπθρεςίεσ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, περιλαμβάνουν: 

1. Ψθν παροχι υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ), με 
τθν υποβολι Πελζτθσ Εφαρμογισ, δια τθσ οποίασ ο Ανάδοχοσ, κα προβεί ςτθν υλοποίθςθ των κάτωκι: 

 Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Χωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία 
GIS, αρχεία shapefile, κλπ).  

 Ξατθγοριοποίθςθ των Σδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά μόνο και όχι 
λαμπτιρεσ). 

 Υραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Πελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ) για κάκε κατθγορία Σδοφ και τθν γενικευμζνθ 
εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ Σδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά μόνο και όχι λαμπτιρεσ).  

 Υρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Οαμπτιρων/ Υροβολζων/ Φωτιςτικϊν LED, ςφμφωνα με τθν αντιςτοίχιςθ ςτο Υαράρτθμα 
3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ.  

 Υρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Πετρθτϊν (Υαράρτθμα 3: Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ), με ςκοπό τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων 
μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ του νζου δικτφου. Σι μετριςεισ αυτζσ κα 
κεωρθκοφν ωσ πραγματικι κατανάλωςθ του νζου Δικτφου. Πζςω τθσ λειτουργίασ του «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου - 
Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ» και των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα ςτοιχεία μζτρθςθσ κατανάλωςθσ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα επαλθκεφονται με βάςθ το Εγχειρίδιο Οειτουργίασ & Ελζγχου ςφμφωνα με το Διεκνζσ 
Υρότυπο Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ (IPMVP). 

 Υαραμετροποίθςθ νζου Χυςτιματοσ, ςτθριηόμενου ςτον εξοπλιςμό και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν 
(Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ/ Φωτιςτικά κ.λπ.).  

 Σριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων. 
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2. Θ αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ κα υλοποιθκεί, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα 3 «Ψεχνικζσ 
Υροδιαγραφζσ» των Χυμβατικϊν Ψευχϊν, μζςω τθσ: 

 Εγκατάςταςθσ κατάλλθλων Οαμπτιρων, Υροβολζων, Φωτιςτικϊν LED/ Ωλικϊν υψθλισ τεχνολογίασ & Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ, για τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων ςωμάτων, όπου αυτό απαιτθκεί, όπωσ και όποιου λοιποφ εξοπλιςμοφ 
απαιτθκεί ι αποτελεί επζκταςθ ι τροποποίθςθ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν. 

 Εγκατάςταςθσ υλικϊν (hardware) και λογιςμικοφ (software) του «Χυςτιματοσ Tθλεελζγχου - Ψθλεχειριςμοφ & 
Ελζγχου Ενζργειασ». 

 Υαραμετροποίθςθσ - λειτουργίασ του «Χυςτιματοσ Ψθλεελζγχου - Ψθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ», τουλάχιςτον 
ςε επίπεδο κόμβου (pillar), ςτο δίκτυο Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων. 

 Οειτουργίασ - ςυντιρθςθσ, προγραμματιςμζνθσ και ζκτακτθσ, του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων 
Χϊρων (Σδοφωτιςμόσ) του Διμου, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

 Χτθ διενζργεια δειγματολθπτικϊν μετριςεων (κατϋ ελάχιςτον 30) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά 
Ξατθγορία Φωτιςτικϊν, μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα 
απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ. Σι δειγματολθπτικζσ μετριςεισ κα πραγματοποιοφνται 
κάκε (2) ζτθ από τον Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, τισ οποίεσ κα ελζγχει ο Ανεξάρτθτοσ 
Χφμβουλοσ και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Βάςει των αποτελεςμάτων των μετριςεων αυτϊν, κα 
υποβάλλονται προτάςεισ ςυμπλθρωματικϊν Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων, οι οποίεσ δφνανται να τροποποιιςουν τθν 
παροφςα ΧΥΩ, με τουσ ίδιουσ Σικονομικοφσ Τρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και με βάςθ τισ 
διατάξεισ του άρκρου 132, παρ. 1, περ. α, του ν. 4412/2016. Θ χριςθ αυτισ τθσ διάταξθσ αφορά αποκλειςτικά προτάςεισ 
αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ τθσ παροφςασ 

Σ εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί για τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ (Φωτιςτικά, Οαμπτιρεσ, Θ/Ω, hardware, software, 
αιςκθτιρεσ, κ.λπ.), κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο (Υαρζχων Ωπθρεςίεσ) με δικά του ζξοδα. Κα μεταβιβαςτεί χωρίσ 
αντίτιμο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Χφμβαςθσ, ςε πλιρθ λειτουργία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 
Χυμβατικϊν Ψευχϊν. 

Χτο χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ, πρζπει να φροντίςει να ζχει αποςβζςει όλθ τθν αξία του Χυςτιματοσ και 
υποχρεοφται να το παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ Ειδικισ Χυγγραφισ 
Ωποχρεϊςεων τθσ Διακιρυξθσ. 

 
3. ΧΕΛΦΑ ΛΧΧΩΣΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΩΡ ΨΕΩΧΩΡ 

Ψα παρακάτω ζγγραφα, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ΧΥΩ και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ ωσ 
ακολοφκωσ: 1. Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ), 2. Διακιρυξθ – Υαραρτιματα αυτισ και τυχόν διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ, 
3. Υροςφορά Αναδόχου. Πε βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των εγγράφων επιλφονται τυχόν αντιφάςεισ ι αντικροφςεισ όρων, 
υπό τθν ζννοια ότι κατιςχφει ζναντι παντόσ ο όροσ που προβλζπεται ςτο αυξθμζνθσ τυπικισ ιςχφοσ ζγγραφο. 

 
4. ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ 

Σι εγγυιςεισ του Αναδόχου προβλζπονται ωσ εξισ: 

1. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ 
οποίασ αντιςτοιχεί ςτο 4% επί τθσ αξίασ τθσ ΧΥΩ, εκτόσ ΦΥΑ, διάρκειασ που προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ που αναφζρεται ςτθ ΧΥΩ, από πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ 
με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Σικονομικό Φορζα. 

2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 (παρ. 1Β), του νόμου 4412/2016 και 
εκδίδεται κατ’ επιλογι των Σικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου και 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία : α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι 
προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, 
τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του Σικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ), η) τουσ όρουσ ότι: θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 
ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, 
το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 5 θμερϊν μετά από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
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και προκαταβολισ, τον αρικμό αλλά και τίτλο τθσ ΧΥΩ. Ωποδείγματα εγγυθτικϊν δίνονται ςτο Υαράρτθμα 9 τθσ παροφςασ. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά 
τουσ. 

3. Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ΧΥΩ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ. 

4. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν ςυνολικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν 
υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και αντικακίςταται από Εγγυθτικι Ξαλισ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ.   

5. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ΧΥΩ και 
κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 

6. Θ Εγγφθςθ Ξαλισ Εκτζλεςθσ, αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ 
των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
Χφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου. 

7. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ, κα αφορά ςτθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ΧΥΩ και το φψοσ τθσ κα 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5%, επί του ετιςιου ποςοφ καταβολισ ςτθν Ανάδοχο που κα προβλζπει θ ΧΥΩ, εκτόσ ΦΥΑ. Κα 
ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ τθσ ΧΥΩ και κα εκδίδεται ανάλογα με τα αναφερόμενα 
ςτο Ξεφ. 2: Γενικοί και Ειδικοί Τροι Χυμμετοχισ, άρκρο 2.1.5). 

8. Σι εγγυιςεισ Ξαλισ Εκτζλεςθσ και Ξαλισ Οειτουργίασ - Χυντιρθςθσ, καταπίπτουν ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 
τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα. 

 
5. ΔΛΑΦΞΕΛΑ - ΧΩΠΒΑΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΑ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ 

Ψα δικαιϊματα, οι υποχρεϊςεισ των μερϊν και θ διάρκεια τθσ ΧΥΩ εκκινοφν από τθν υπογραφι τθσ και τθν υπογραφι (με 
όποιον τρόπο αυτι επζλκει κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27) των Χυμβάςεων Πεςεγγφθςθσ – Ενεχυρίαςθσ, μιασ και αυτζσ 
οι τελευταίεσ ςυνιςτοφν Υαραρτιματα – παρακολουκιματα τθσ ΧΥΩ (δθλαδι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ άρρθκτα ςυνδεδεμζνο 
με αυτιν) και όχι αποςπαςτζσ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ με τυχόν ςυμπλθρωματικζσ, επί τθσ ΧΥΩ, ςυμφωνίεσ. Θ διάρκεια τθσ ΧΥΩ 
είναι 12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και τθν παραλαβι του αντικειμζνου από τθν ΕΥΥΕ. Ξατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι των Χυμβατικϊν Ψευχϊν και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 
Ξϊδικασ. 

 
6. ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΨΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΥΑΦΣΩΧΑΧ 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΧΥΩ και ο Διμοσ να εξαςφαλίςει 
του απαραίτθτουσ πόρουσ που κα προκφψουν από τθν εξοικονόμθςθ των δαπανϊν του που κα επιφζρει θ μείωςθ του 
ενεργειακοφ του κόςτουσ. 

 
7. ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΨΣΩ ΑΡΕΑΦΨΘΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΣΩ 

Σι Ωπθρεςίεσ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου, περιλαμβάνουν τα εξισ: 

Υερίοδοσ Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων και Αναβακμίςεων  

 Ψθ ςφνταξθ Εγχειριδίου Οειτουργίασ και Ελζγχου για τθν Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ το διεκνζσ πρότυπο μζτρθςθσ και 
επαλικευςθσ (IPMVP) το οποίο κα περιλαμβάνει το Υλάνο Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ που 
υποβάλλει ο Ανάδοχοσ,  

 Ψθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπόνθςθσ των Πελετϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του Υλάνου Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ τθσ 
Εξοικονόμθςθσ που οφείλει να εκπονιςει ο Ανάδοχοσ αναφορικά με το Ζργο,  

 Ψθν παρακολοφκθςθ των Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν, 

 Ψθ διεξαγωγι τριμθνιαίων επιςκζψεων ςτουσ χϊρουσ του ζργου και τθν εκπόνθςθ και παράδοςθ ςτον Ανάδοχο 
Ψριμθνιαίων Εκκζςεων Υροόδου, όπου κα αναφζρονται τυχόν μθ εκτελεςκείςεσ Ενεργειακζσ Υαρεμβάςεισ ι Υαρεμβάςεισ 
που δεν ςυμβαδίηουν με τουσ όρουσ τθσ ΧΥΩ, 

 Ψθ διατφπωςθ ζγγραφθσ γνϊμθσ, εφόςον αυτι ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εάν ζχει προκφψει ςθμαντικι 
κακυςτζρθςθ ςτο Χρονοδιάγραμμα Ωλοποίθςθσ το οποίο υποβάλλεται επικαιροποιθμζνο από τον Ανάδοχο εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν, 

 Ψθν ζκδοςθ και υποβολι ςτον Ανάδοχο  και τθν Ανακζτουςα Αρχι, Ζκκεςθσ Υιςτοποίθςθσ κατά τθν ολοκλιρωςθ του 
ελζγχου των Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων που προβλζπονται ςτο Ζργο μετά τθν υποβολι τθσ αντίςτοιχθσ Ζκκεςθσ 
Σλοκλιρωςθσ από τον Ανάδοχο,  

 Ψθν ζκδοςθ του Υιςτοποιθτικοφ ολοκλιρωςθσ Ενεργειακϊν Υαρεμβάςεων ι τθν ζκδοςθ ζκκεςθσ των ηθτθμάτων που 
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πρζπει να διευκετθκοφν προκειμζνου να εκδοκεί το Υιςτοποιθτικό Σλοκλιρωςθσ,  

 Ψθ διατφπωςθ ζγγραφθσ γνϊμθσ κάκε ηθτιματοσ εκτάκτωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Υερίοδοσ Ωπθρεςιϊν  

 Ψον ζλεγχο και τυχόν διόρκωςθ του λογαριαςμοφ που ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο με τθν επίτευξθ τθσ Ενεργειακισ 
Εξοικονόμθςθσ και τα ςυνοδευτικά αυτοφ KPIs, ςτοιχεία / ςχζδια, προκειμζνου να εκδϊςει τθν αντίςτοιχθ Ζκκεςθ 
Υαρακολοφκθςθσ, το αντίςτοιχο Υιςτοποιθτικό Εξοικονόμθςθσ και τθ Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Υλθρωμισ.  

 Ψθν ςυμμετοχι ςτθν Ψριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ (εάν και εφόςον ςυμφωνοφν τα μζρθ ςε επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ με 
προςφυγι ςε διαιτθςία) για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου και Διμου. 
 

8. ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ - ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘΧ - ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘΧ 

α. Σι εργαςίεσ ανάπτυξθσ και διαμόρφωςθσ κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν ΧΥΩ 
και ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τθ Πελζτθ Εφαρμογισ τθν οποία κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςτθν  
Ανακζτουςα Αρχι, θ ευκφνθ δε για τθν τιρθςθ των όρων αυτι βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, β. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να εκτελζςει το Αντικείμενο, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ΧΥΩ. 

 
9. ΩΥΕΦΓΣΟΑΒΣΛ 

1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/ 
τμθμάτων τθσ ΧΥΩ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου. 

2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον 
είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι 
των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ΧΥΩ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ΧΥΩ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016). Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ΧΥΩ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ΧΥΩ είτε από τον 
ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

 
10. ΞΑΟΘ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει καλι και επιμελι χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, ενθμερϊνοντασ 
εγκαίρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τυχόν επικείμενουσ ι προκλθκζντεσ κινδφνουσ ι ηθμίεσ. 

 
11. ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Σ Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ παροφςασ ΧΥΩ, είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για 
να εξαςφαλίηεται, θ αςφαλισ, εφρυκμθ και ςε υψθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και θ 
άμεςθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςι του ςε τακτικζσ, ζκτακτεσ ι / και επείγουςεσ καταςτάςεισ.  Σ χρόνοσ αποκατάςταςθσ 
ορίηεται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και προβλζπεται ρθτά ςτθν Πελζτθ Εφαρμογισ και ςτθν ΧΥΩ και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ 48 ϊρεσ.  

Θ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ, γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνου Υρογράμματοσ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ 
ςφμφωνα με τθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου, τθν Πελζτθ Εφαρμογισ και τθν Πεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου 
Ελζγχου, που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο. 

Ψο Υρόγραμμα Χυντιρθςθσ μπορεί να ανακεωρείται κατά διαςτιματα μετά από πρόταςθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν 
και τθν κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου. Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία δζςμευςθ, υποχρζωςθ ι 
ευκφνθ αναλαμβάνει για τθν εκτζλεςθ των προαναφερόμενων πλθν περιπτϊςεων κλοπϊν, και φυςικϊν καταςτροφϊν, που 
τότε ι αποκατάςταςθ τθσ ηθμία επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 
12. ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ι βλάβθ προκλικθκε ςτθν εγκατάςταςθ, και ςτα προϊόντα ι τον 
εξοπλιςμό από οποιαδιποτε αιτία, πλθν περιπτϊςεων κλοπϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν ι άλλων γεγονότων ανωτζρασ βίασ, που 
τότε θ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Σ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ ςφμβαςθσ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ. Ζνα 
πρωτότυπο τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ Χφμβαςθσ μαηί με τα Υαραρτιματά τθσ, κακϊσ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων ι 
ςυμπλθρϊςεϊν τθσ, κα παραδίδεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθν ζκδοςι τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με ευκφνθ του 
Αναδόχου. 
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13. ΕΥΛΧΞΕΨΘ - ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ΕΥΥΕ και ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ δικαιοφνται ανά πάςα ςτιγμι και κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ΧΥΩ να 
επιςκζπτονται και να επικεωροφν τθν Εγκατάςταςθ μαηί οποιοδιποτε άλλο αρμόδιο πρόςωπο για να ελζγξουν τθν καλι 
κατάςταςι τθσ, να εξακριβϊςουν τυχόν φκορζσ, μετατροπζσ ι μεταβολζσ τθσ χριςεωσ/ λειτουργιϊν αυτισ και να ελζγξουν τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ των όρων τθσ ΧΥΩ από τον Ανάδοχο. 

 
14. ΕΞΧΩΦΘΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ – ΕΥΛΨΦΕΥΨΕΧ ΠΕΨΑΒΣΟΕΧ 

1. Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει ςε οποιονδιποτε τρίτο τθ ΧΥΩ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε δικαίωμα 
ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτι, με τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χε περίπτωςθ 
ζγκριςθσ τθσ οποιαςδιποτε ωσ άνω εκχϊρθςθσ, οι όροι τθσ παροφςασ κα δεςμεφουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμα 
και αν αυτόσ δεν τουσ ζχει ρθτά αποδεχτεί. 

2. Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ τθσ Α.Α, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
καταβολι του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ΧΥΩ, ςε Ψράπεηα επιλογισ του, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα. Εκχϊρθςθ επιτρζπεται και ςε τραπεηικά ιδρφματα εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ 
Χυμφωνίασ για τον ΕΣΧ ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Χυμφωνία περί Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΥΣΕ), θ οποία 
κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα (ν.2513/97), υπό τον όρο ότι θ ΧΥΩ καλφπτεται από τθ ΧΔΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 
ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. Χε περίπτωςθ που επζλκει εκχϊρθςθ κατά τα παραπάνω ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 
εκχϊρθςθ των αμοιβϊν του, με ςκοπό τθν καταβολι αυτϊν απευκείασ ςτθν Ψράπεηα,. 

3. Ξατϋ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ ωσ άνω εκχϊρθςθ/ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων τθσ ΧΥΩ από τον Ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται 
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει ςε τρίτον ποςοςτό που δεν 
υπερβαίνει το 20% τθσ ςυνολικισ ςυμμετοχισ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ 
τθν Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςι τθσ.  

4. Χε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ τθσ Χφμβαςθσ κθρυχκεί Ζνωςθ ι Ξοινοπραξία, είναι επιτρεπτι, χωρίσ να απαιτείται 
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να ςυνιςτά τροποποίθςθ τθσ ΧΥΩ, θ μεταβολι τθσ 
ςφνκεςθσ τθσ Ξοινοπραξίασ, ωσ προσ τα μζλθ τθσ, τον αρικμό τουσ ι τα ποςοςτά που κατζχουν αυτά ςτθν Ξοινοπραξία, 
εφόςον: α) θ μεταβολι δεν υπερβαίνει ποςοςτό το 20% τθσ ςυνολικισ ςυμμετοχισ, β) δεν επζρχονται άλλεσ μεταβολζσ 
ςτουσ τεχνικοφσ, οικονομικοφσ ι άλλουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ, γ) εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του 
Αναδόχου όλεσ οι ικανότθτεσ και κετικζσ προχποκζςεισ που απαιτικθκαν κατά τον διαγωνιςμό. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 
θμερϊν από τθν ολοκλιρωςι τθσ υποβάλλοντασ και τα ςχετικά ζγγραφα. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναγνωρίηει ότι για τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθματοδοτθςιμότθτασ τθσ ΧΥΩ, το Χρθματοπιςτωτικό Μδρυμα 
ζχει τθ δυνατότθτα υπειςζλευςθσ (Step in Right) ϊςτε να υποκαταςτιςει τον Ανάδοχο με άλλον Ανάδοχο τθσ ίδιασ ι 
αναλόγου ικανότθτασ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του προσ το Χρθματοπιςτωτικό 
Μδρυμα. Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυναινεί ςε αυτι τθ δυνατότθτα του Χρθματοπιςτωτικοφ Λδρφματοσ. 

 
15. ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΩΡ ΕΦΓΑΧΛΩΡ - ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

Χε ό,τι αφορά τθν αςφάλεια των εργαςιϊν και τθσ αςφάλεια τθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ: 

1. Ζχει το δικαίωμα, αλλά και τθν υποχρζωςθ, αν του το ηθτιςει θ ΕΥΥΕ ι θ Ανακζτουςα Αρχι, να απαγορεφει τθν 
προςπζλαςθ ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ ςε οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναι ςχετικό με 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ανάπτυξθσ. 

2. Υρζπει να διαςφαλίηει και φυλάςςει όλεσ τισ περιοχζσ εργοταξίων, αποκθκϊν, κλπ. Είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ όλων 
των αναγκαίων μζτρων αςφάλειασ του προςωπικοφ του, και τρίτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν ατυχιματα ι/και 
απϊλειεσ, που μπορεί να επιςυμβοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ανεξαρτιτωσ του ότι, όπωσ ελζχκθ παραπάνω, θ 
Ανακζτουςα Αρχι φζρει τθν ευκφνθ ειδικά ςε περίπτωςθ κλοπϊν.  

3. Πε μζριμνα και δαπάνεσ του να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτισ παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ, 
ςτα δίκτυα ΣΞΩ και ςτο οδικό δίκτυο και κα αςφαλίςει τον εαυτό του ζναντι αςτικι ευκφνθσ. 

4. Ζχει ευκφνθ ζναντι τρίτων για ηθμίεσ που αποδεδειγμζνα προκλικθκαν από τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κακόλθ τθν 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ, εκτόσ αυτϊν που προκαλοφνται από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλα γεγονότα ανωτζρασ βίασ, για 
τα οποία τθν ςχετικι ευκφνθ αποκατάςταςθσ φζρει θ ανακζτουςα Αρχι.  

 
16. ΩΓΛΕΛΡΘ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 

Χε ό,τι αφορά τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

1. Ρα τθρεί τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και 
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πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ υγιεινισ και αςφάλειασ, να εξαςφαλίηει και τθ ςυμμόρφωςθ με 
αυτοφσ των αντιπροςϊπων, υπαλλιλων και προςτθκζντων του, και να προςαρμόηεται ςε κάκε μεταβολι τουσ. 

2. Ρα ανακοινϊνει αμζςωσ ςτον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ 
διάρκεια τθσ ΧΥΩ τα ζγγραφα των αρμόδιων αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Ξανονιςμοφσ. 

3. Ρα αποηθμιϊνει πλιρωσ τουσ εργαηομζνουσ ςτθν εγκατάςταςθ για όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ, όπωσ 
επίςθσ και να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του ιδίου 
ι των αντιπροςϊπων, προςτθκζντων ι υπαλλιλων του ςχετιηόμενθ με τθν ΧΥΩ ι παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι 
απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε ςε ςχζςθ 
με ςωματικζσ βλάβεσ, με εξαίρεςθ γεγονότα κλοπϊν, φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλα γεγονότα ανωτζρασ βίασ, για τα οποία 
τθν ςχετικι ευκφνθ αποκατάςταςθσ φζρει θ ανακζτουςα Αρχι. 

 
17. ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ 

Χε ό,τι αφορά το προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΧΥΩ, ορίηονται τα εξισ: α. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει ότι κα 
διακζτει επαρκζσ τεχνικό προςωπικό και ανκρϊπινουσ πόρουσ ϊςτε να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ 
χρθματοδότθςθ, τθ μελζτθ, τθν ανάπτυξθ, τθ ςυντιρθςθ και τθ λειτουργία υποχρεϊςεισ του από τθν ΧΥΩ, β. Σ Ανάδοχοσ είναι 
ςυνολικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθρωμζσ 
προσ Σργανιςμοφσ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ, αςφάλιςθσ υγείασ και ςφνταξθσ, υπθρεςίεσ ι άλλεσ αρχζσ, κφριασ ι επικουρικισ 
αςφάλιςθσ, κακϊσ και προσ οποιουςδιποτε ςυνδζςμουσ, οργανιςμοφσ, επιμελθτιρια και επαγγελματικζσ ενϊςεισ, που 
αφοροφν το προςωπικό του, και εν γζνει τουσ υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και προςτικζντεσ του. 

 
18. ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΨΘΧ ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑΧ ΑΦΧΘΧ 

Σι υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Πε τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ, κα διακζςει ςτθν ομάδα Ζργου του Αναδόχου τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ που κα εργάηονται 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ. Σι χϊροι κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ του Ξζντρου Ελζγχου και θ 
παραχϊρθςθ τουσ πρζπει να γίνει εντόσ (15) θμερϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ και κα είναι κατάλλθλοι για τισ 
υποχρεϊςεισ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

2. Ξοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, το αργότερο εντόσ (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥΕ), ενϊ διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε αυτι. 

3. Δφναται να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με όςο ςτελεχιακό δυναμικό κρίνει κατά τθν 
βοφλθςι τθσ ότι ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων: α. Ψθν αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου, β. Ψθν 
ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ ςτον Ανάδοχο όλων των ςτοιχείων και τθν εκτζλεςθ των ενεργειϊν από πλευράσ τθσ που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ, γ. Ψθν εξαςφάλιςθ τθσ μελλοντικισ αυτοδυναμίασ, τόςο για τθν 
υποςτιριξθ αλλά και για πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ, με τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον Ανάδοχο ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

4. Εξαςφαλίηει τθν απαραίτθτθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων Ψμθμάτων τθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν κακυςτεριςεισ ι 
προβλιματα ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 

5. Σφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο 
που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ των Χυμβατικϊν του Ωποχρεϊςεων, 
κατόπιν αιτιματοσ του Αναδόχου και αυτόσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία με τθν οριςτικι 
παραλαβι ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ΧΥΩ διατθρϊντασ και τθρϊντασ τουσ κανόνεσ εχεμφκειασ των 
εγγράφων. 

6. Σφείλει να δίδει τθ ςυνδρομι τθσ προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του Αναδόχου με τυχόν εμπλεκόμενεσ 
αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

7. Ωποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Χυμβατικά Ψεφχθ.  

8. Είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του Χυςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςτο 
μπράτςο, ι μζχρι τθν λυχνιολαβι του λαμπτιρα, κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

 
19. ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΨΣΩ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ΧΥΩ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςε αυτιν, με 
τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Υζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ: 
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1. Ψο υπάρχουν υλικό (Οαμπτιρεσ - Φωτιςτικά ςϊματα) που κα αποξθλωκεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιθκεί το 
αντικείμενο τθσ παροφςθσ, κα παραδίδεται ςτθν ΕΥΥΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα και ςφμφωνα με 
τθν πρόοδο των εργαςιϊν. 

2. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ που ορίηονται 
ανωτζρω. 

3. Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

4. Ωποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Χυμβατικό Αντικείμενο (τακτικζσ και 
ζκτακτεσ) εφόςον προςκαλείται, παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, 
κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5. Είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό 
Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

6. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ και όπου απαιτείται να κάνει χριςθ ιδιόκτθτου είτε μιςκωμζνου είτε παραχωρθμζνου 
καλακοφόρου οχιματοσ που κα πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ που ορίηονται κάκε φορά από τθ ςχετικι 
νομοκεςία. 

7. Εγγυάται για τθ διάκεςθ επαρκοφσ επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ και υπεργολάβων και ςυνεργατϊν 
του, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ΧΥΩ. Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα κα τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ 
και κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ και τα ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτι προςϊπων. Χε περίπτωςθ παρατιρθςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ 
με τα παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου ι 
ςυνεργάτθ ι υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ 
εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ του αντικείμενο τθσ παροφςασ, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο 
πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα και 
εγγράφωσ, πριν από τθ ςχετικι αντικατάςταςθ. Χε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να είναι 
αποδεκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά 
τθν εκτζλεςθ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, εκτόσ εάν οφείλεται ςε δόλο ι αμζλεια εκ μζρουσ τθσ, και δεν ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων 
και δε ςυνδζεται με αυτό με καμία εργαςιακι ςχζςθ. 

9. Σ Ανάδοχοσ ωσ νομικι μορφι ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

10. Ζωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι 
εταιρεία Χφμβαςθ Αςφαλιςτικισ Ξάλυψθσ όλων των υπθρεςιϊν και ζργων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ΧΥΩ, ζνα 
πρωτότυπο ζγγραφο τθσ οποίασ, μαηί με όλα τα ςυνοδευτικά αυτισ Υαραρτιματα, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν 
Ανακζτουςα αρχι. Θ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ κα καλφπτει : α. κάκε κίνδυνο που τυχόν προκλθκεί ςτθν Ανακζτουςα αρχι, 
όπωσ ενδεικτικά κάνατοσ /ι κάκωςθ μζλουσ του προςωπικοφ τθσ, άλλα εργατικά ατυχιματα, πρόκλθςθ υλικισ ηθμίασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ κ.λπ., β. κάκε αποηθμίωςθ για τθν αποκατάςταςθ ηθμίασ που προκλθκεί ς ε τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ 
τθσ ΧΥΩ. Χε περίπτωςθ οποιαδιποτε τροποποίθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει αντίγραφο ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

11. Ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ ΧΥΩ. 

12. Εγγυάται ότι μετά τθν αναβάκμιςθ του Χυςτιματοσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι θ προςφερόμενθ από αυτόν 
κατά τθν διαδικαςία ανάδειξθσ του ςαν Ανάδοχο. 

13. Ωποχρεοφται να ξεκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ (60) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ με τα Υαραρτιματα 
τθσ (με όποιον τρόπο επζλκει αυτι κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27). 

14. Ωποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ, όπωσ αυτι κα εξειδικεφεται ωσ διαδικαςία ςτο Εγχειρίδιο Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ (Υρόγραμμα Πζτρθςθσ & 
Επαλικευςθσ). 

15. Σ Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για περιπτϊςεισ κλοπϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν και άλλων γεγονότων  
ανωτζρασ βίασ, και αποκλειςτικισ υπαιτιότθτασ  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτου προςϊπου, ξζνου προσ τον Ανάδοχο. 
Ωποχρεοφται όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτο Διμο, τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν κλοπι, φυςικι 
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καταςτροφι θ ανωτζρα βία ι τθν αποκλειςτικι υπαιτιότθτα και να προςκομίςει ςτο Διμο τα απαραίτθτα ςτοιχεία. 
Επιςθμαίνεται ότι, από τθν εκτζλεςθ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, καμία ζννομθ ςχζςθ δε δθμιουργείται μεταξφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και του προςωπικοφ του Αναδόχου που αςχολείται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. Σι υποχρεϊςεισ 
αναφζρονται ςυμπλθρωματικά με αυτζσ που αναφζρονται ρθτά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ. 

 
20. ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΨΦΣΥΣΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΕΞΨΕΟΕΧΘ 

Χτο πλαίςιο εκτζλεςθσ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου και ςχετικά με τθ γλϊςςα που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ του, ιςχφουν τα εξισ: Θ γλϊςςα ςυνεργαςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Αναδόχου και του Ανεξάρτθτου 
Χυμβοφλου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό και προφορικό λόγο. Για τθν τυπικι αλλθλογραφία (ςυνοδευτικά, παραςτατικά, 
νομικά ζγγραφα, κ.λπ.), κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα. Θ εκπαίδευςθ κα παραςχεκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε 
περίπτωςθ που ςυμφωνθκεί κάποιεσ ενότθτεσ να δοκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ να παραδϊςει 
περίλθψθ εγχειριδίων ςτθν Ελλθνικι. Ψο αναλυτικό προγραμμα εκπαιδευςθσ κα πρζπει να αναλυκουν ςτθν μελζτθ εφαρμογισ 
του αναδόχου. Για τα Υαραδοτζα που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, κα χρθςιμοποιείται θ 
Ελλθνικι γλϊςςα. Χε περίπτωςθ που κάποια Υαραδοτζα, από τθ μεκοδολογία ι από εργαλεία που πικανά χρθςιμοποιθκοφν, 
παράγονται ςε Αγγλικι γλϊςςα, κα μεταφραςτοφν, εφόςον απαιτθκεί, ςτθν Ελλθνικι με ευκφνθ και δαπάνθ του. Για τθν 
κακθμερινι ανταλλαγι μθνυμάτων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων είναι δυνατόν να χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
τρόπο και ςτο βακμό που κάτι τζτοιο κα είναι αποδεκτό και από τα δφο μζρθ και δθλϊνεται ςτθ ΧΥΩ που ςυνάπτεται, μεταξφ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου. 

 
21. ΞΘΦΩΘ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΧΕ ΕΞΥΨΩΨΣ - ΞΩΦΩΧΕΛΧ - ΥΣΛΡΛΞΕΧ ΦΘΨΦΕΧ 

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

1. Σ Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του 
ν.4412/2016) από τθν ΧΥΩ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει υπαίτια τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ΧΥΩ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία ι/και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων που μπορεί να χορθγθκοφν, κακϊσ και το όριο τθσ ελάχιςτθσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ του 73% για το ςφνολο τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου. 

2. Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 
30 θμερϊν. Αν  κατά τθν  προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ  κάνει ο ανάδοχοσ γραπτό αιτιολογθμζνθ αίτθμα 
παράταςθσ τθσ προκεςμίασ για  ςυμμόρφωςι, τότε θ προκεςμία μπορεί να παρατακεί άλλεσ τουλάχιςτον 30 θμζρεσ. Εάν 
παρζλκουν οι άνω προκεςμίεσ χωρίσ να ςυμμορφωκεί με αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα 
ζκπτωτοσ μζςα ςε (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

3. Χτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ΧΥΩ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, θ ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ τθσ ΧΥΩ. 

4. Χε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του Αναδόχου χωρίσ αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του, ο τελευταίοσ δφναται να ηθτιςει  
αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 105-106 του Ειςαγ. Ρόμου Α.Ξ. χωρίσ να 
αποκλείεται τυχόν περαιτζρω αποηθμίωςι του με βάςθ τθν ςφμβαςθ (πχ διαφυγόν κζρδοσ, ανεξόφλθτεσ αμοιβζσ, κλπ) ι με 
βάςθ άλλεσ τυχόν διατάξεισ του Ρόμου. 

5. Χτθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ υπολείπεται, με υπευκυνότθτα του Αναδόχου, μζχρι 5% 
τθσ προςδιοριςμζνθσ ςτθν Υροςφορά του, το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ κα κεωρείται ποινικι ριτρα και κα 
κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια (τριμινου) του Αναδόχου χωρίσ άλλεσ ςυνζπειεσ. Για κάκε απόκλιςθ πζραν του ορίου 
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και μεγαλφτερθ από το 5%, το κόςτοσ τθσ προκφπτουςασ κάκε φορά ποινικισ ριτρασ, κα 
προςαυξάνεται επιπλζον κατά 20% για κάκε επιπλζον μονάδα απόκλιςθσ. 

6. Σι ποινικζσ ριτρεσ για τισ αςτοχίεσ ςτθ διάρκεια τθσ ΧΥΩ (πζραν τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπου 
ιςχφουν οι προβλζψεισ τθσ παρ. 5 ανωτζρω και ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ καλι λειτουργίασ του Χυςτιματοσ, κα 
προςδιοριςτοφν αναλυτικά ςτο Εγχειρίδιο τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν, για τθν Υερίοδο τθσ 
Υαρακολοφκθςθσ που κα καταρτίςει ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ κα εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι, και το περιεχόμενο του 
οποίου κα τεκεί ςε γνϊςθ του Αναδόχου και κα εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν παροφςα. Χτο τζλοσ κάκε Σικονομικοφ Ζτουσ, 
κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και εάν προκφπτει χρεωςτικό ποςό προσ τον Ανάδοχο κα καταβάλλεται εντόσ ενόσ μθνόσ 
από τθ λιξθ του κάκε οικονομικοφ ζτουσ. Χτθν περίπτωςθ που προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο κα καλείται ο Ανάδοχοσ να το 
καταβάλει άμεςα (εντόσ μθνόσ από τθν εκκακάριςθ) και ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτισ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία για το ςφνολο του 
ποςοφ ςτουσ αμζςωσ επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται 
ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. Δεν επιβάλλονται 
κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ



124 

 

22. ΛΔΛΣΞΨΘΧΛΑ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ - ΩΟΛΞΩΡ 

Χε ότι αφορά το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ΧΥΩ που κα υπογραφεί 
μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, αναφζρονται τα εξισ: 

1. Τλα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, λαμπτιρεσ, φωτιςτικά, λογιςμικό (software-hardware), κ.λπ., παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία 
του Αναδόχου μζχρι το τζλοσ τθσ ΧΥΩ, οπότε παρζχονται ςτο Διμο ζναντι ανταλλάγματοσ ενόσ (1) ευρϊ. 

2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται: α. να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα καταγραφικά δεδομζνα του Χυςτιματοσ (περιβάλλον 
CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που κα ζχει ςτθ διάκεςθ του, επικαιροποιθμζνα κατά τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, β. να παραδίδει τακτικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αρχεία των Φωτομετρικϊν Πελετϊν - Πετριςεων, γ. να 
εκπαιδεφςει το προςωπικοφ του Διμου για τουσ αυτοματιςμοφσ και να παραδϊςει το λογιςμικό με ανοιχτό κϊδικα, ϊςτε 
να μπορεί να λειτουργιςει και από  τρίτουσ εκτόσ του Αναδόχου, δ. Ζξι (μινεσ) πριν τθ λιξθ τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου να 
εκπονιςει Ψεχνικι Ζκκεςθ για τθν ςυνολικι κατάςταςθ του Χυςτιματοσ. Χθμειϊνεται ότι: θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ 
ςτο τζλοσ των προςφερόμενων ωρϊν λειτουργίασ των πθγϊν LED  των φωτιςτικϊν τφπου βραχίονα που ζχει 
προςφζρει ο Ανάδοχοσ, δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 70% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ τουσ (L70 repo rted κατά LM-
80). δ. θ Εγγυθτικι Ξαλισ Οειτουργίασ – Χυντιρθςθσ κα παραμείνει ςτθν κατοχι του Διμου για 12 επιπλζον μινεσ μετά τθ 
λιξθ τθσ Χφμβαςθσ. Αρμόδια για τθν υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ κα 
είναι θ ΕΥΥΕ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

3. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ΧΥΩ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου,  ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25. 
4. Σ Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των ανωτζρω που αναπτφςςεται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Χυμβατικοφ 

Αντικειμζνου, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Από τθν θμερομθνία αυτι 
μεταβιβάηεται άνευ άλλθσ διατφπωςθσ ι δαπάνθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5. Χε περίπτωςθ που τρίτοσ προβάλει δικαίωμα επί του ςχετικοφ λογιςμικοφ πριν τθν οριςτικι παραλαβι του, θ Ανακζτουςα 
Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον Ανάδοχο και να γνωςτοποιιςει ςτον τρίτο τθν κυριότθτα του Αναδόχου. 

6. Σ Ανάδοχοσ, ςτο πζρασ τθσ ΧΥΩ, υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα περιγραφόμενα ςτθ ΧΥΩ, 
προϊόντα ελεφκερα από κάκε βάροσ ι/και περαιτζρω δικαίωμα τρίτου και να καλφψει με δικζσ του δαπάνεσ τθν απαλλαγι 
από οποιουςδιποτε περιοριςμοφσ εμποδίηουν ι κα εμπόδιηαν ςτο μζλλον τθν εκμετάλλευςθ των προϊόντων από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ χριςθσ και χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςι τθσ. Χυνδρομζσ και 
ςχετικά ζξοδα που μπορεί να δικαιολογθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Αντικειμζνου, κα πρζπει να προβλζπονται ρθτά από 
τθν Υροςφορά του Αναδόχου, να κοςτολογοφνται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του και να εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ 
εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ (μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) που προςφζρει. 

7. Σ Διμοσ ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιεί τα δεδομζνα τθσ Ψθλεδιαχείριςθσ για να αποδίδει ςτου δθμότεσ τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ και να μπορεί με τθ χριςθ των δεδομζνων αυτϊν να υλοποιεί τισ ςτρατθγικζσ τουσ (ζλεγχοσ κζςεων ςτάκμευςθσ, 
κ.λπ.). 
 

23. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΧΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΥΩ 

1. Σ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των δυςμενϊν αποφάςεων τθσ Α.Α, των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, κατϋ 
εφαρμογι των άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
υποβάλει προςφυγι (άρκρο 205, ν. 4412/16), για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. 
Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

2. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο Τργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.. Θ εν 
λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ διοικθτικι προςφυγι, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 205 Ρ.4412/16. 

3. Ξατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ μπορεί, εφόςον τα μζρθ ςυμφωνοφν, κάκε τυχόν διαφωνία να επιλφεται με διαιτθςία. 
Θ διαιτθςία διενεργείται από Ψριμελι Επιτροπι, ςτθν οποία μετζχουν, θ Α.Α, ο Ανάδοχοσ και ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ. 
Ξάκε μζροσ, εφόςον διαφωνεί με τθν εκδοκείςα διαιτθτικι απόφαςθ, δικαιοφται να προςφφγει ςτα αρμόδια δικαςτιρια 
και να ηθτιςει τθν ακφρωςι τθσ. Θ προςφυγι ςτθ διαιτθςία δεν αποκλείει τθν παράλλθλθ προςφυγι ςτα αρμόδια 
διοικθτικά δικαςτιρια.   

 
24. ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

1. Σ Ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για αδυναμία εκπλιρωςθσ /ι για πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του, αν 
θ αδυναμία αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ ωσ γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ 
τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ. 

2. Ανωτζρα βία ςθμαίνει οποιοδιποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι εκτόσ του ελζγχου του Αναδόχου που τθν 
επικαλείται, το οποίο ιταν αδφνατο να προβλεφκεί, ζςτω και αν καταβλικθκε μζγιςτθ επιμζλεια και ςφνεςθ και το οποίο 
κακιςτά αδφνατθ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, χωρίσ δικι του υπαιτιότθτα. Φθτά ςυμφωνείται ότι ςτα 
περιςτατικά ανωτζρασ βίασ περιλαμβάνεται και θ πανδθμία Covid 19. 
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3. Σ Ανάδοχοσ που πλιττεται από τα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, υποχρεοφται ςτο διάςτθμα που αυτά ςυμβαίνουν μζχρι και 
τθν αναφορά τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να ελαχιςτοποιιςει τισ 
επιπτϊςεισ των γεγονότων ανωτζρασ βίασ. Σ Ανάδοχοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε (5) θμζρεσ μζρεσ από τθ χρονικι ςτιγμι που 
ζλαβαν χϊρα τα εν λόγω περιςτατικά, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία. 

4. Εντόσ του ςυγκεκριμζνου διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να καταβάλει όλεσ τισ δυνατζσ προςπάκειεσ ϊςτε να ξεπεράςει 
μερικϊσ ι ολικϊσ τθν αδυναμία που προκαλείται. Χε περίπτωςθ που τα περιςτατικά δεν αναφερκοφν μζςα ςτθν ανωτζρω 
προκεςμία και δεν προςκομιςκοφν τα ςχετικά ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ 
ανωτζρασ βίασ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κάκε δικαίωμα για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ των γεγονότων και τθν ζγερςθ απαίτθςθσ προσ 
τον Ανάδοχο για τθν παροχι πρόςκετων διευκρινίςεων ι ακόμα και τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων αποκατάςταςθσ εφόςον 
κάτι τζτοιο μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ των πλαιςίων του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και των δυνατοτιτων του 
Αναδόχου. Υάντωσ, ο Ανάδοχοσ δεν κα υπζχει καμία υποχρζωςθ να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ όταν παρόμοια 
ςυνζχιςθ κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του. 

6. Ωσ περιςτατικά ανωτζρασ βίασ νοοφνται τα ακόλουκα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφζρονται ενδεικτικά  και όχι 
περιοριςτικά: ο ςειςμόσ, θ πυρκαγιά, θ ζκρθξθ, ο πόλεμοσ, θ κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, κρατικζσ πράξεισ ι παραλείψεισ, 
τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, που εμποδίηουν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, επιςτράτευςθ, επίταξθ ι εμπάργκο, 
κακϊσ και κάκε απρόβλεπτο, παρόμοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε βακμοφ υπαιτιότθτασ των 
μερϊν. Εφόςον ςυντρζχει λόγοσ ανωτζρασ βίασ, τότε ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ΧΥΩ κα παρατείνεται για χρονικι περίοδο ίςθ 
με τθ διάρκεια του γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ. 

7. Εάν, ωσ ςυνζπεια τθσ ανωτζρασ βίασ προκλθκεί απϊλεια ι ηθμία ςτον Ανάδοχο, τότε τοφτοσ κα δικαιοφται να πλθρωκεί για 
τθν αξία τθσ εργαςίασ που ζγινε, ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο του ζργου και κάκε τζτοιο ποςό κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο 
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό πλθρωμισ. Επίςθσ, για βλάβεσ που προζρχονται από λόγουσ ανωτζρασ βίασ και κωλφουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, αυτόσ δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
που κα είναι ανάλογθ με τθν προκλθκείςα ηθμία, το ποςόν τθσ οποίασ κα κακορίηεται από τθν οικονομικι του προςφορά με 
ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ εκτάςεωσ των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

 
25. ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΑΡΑΔΣΧΣΩ - ΠΣΡΣΠΕΦΘΧ ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ ΧΥΩ ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΟΕΩΦΑ ΨΣΩ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

1. Σ Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει ι να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο Διμοσ κακυςτερεί τθν 
πλθρωμι κάκε τιμολογίου που αντιςτοιχεί ςτθν τριμθνιαία αμοιβι του πζραν των (90) θμερϊν και εφόςον υπάρχει θ 
πιςτοποίθςθ του Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου (ι μόνο τθσ Ε.Υ.Υ.Ε ςε περίπτωςθ ελλείψεωσ Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου) όπωσ 
αυτι κα προκφπτει με βάςθ το Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - Υιςτοποίθςθσ - Υλθρωμϊν και εντόσ τθσ Υεριόδου 
Υαρακολοφκθςθσ. 

2. Σ Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ΧΥΩ, εάν ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 
Υερίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Διμου αποτελεί και θ περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν 
καταβάλλεται θ πλθρωμι του Αναδόχου το αργότερο εντόσ του 3μθνου, οπότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να καταγγείλει τθ 
ΧΥΩ, και να διεκδικιςει το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του νομιμότοκα κατά τον ν. 4152/13 χωρίσ να αποκλείεται 
τυχόν περαιτζρω αποηθμίωςι του από άλλεσ αιτίεσ (λ.χ διαφυγόν κζρδοσ κ.ο.κ). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ΧΥΩ κατά 
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

 Σ Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ΧΥΩ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο Πζροσ Β - 
Γενικοί Τροι : Αποκλειςμόσ Ωποψθφίων (άρκρο 3) των Χυμβατικϊν Ψευχϊν, και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ΧΥΩ. Χτθν περίπτωςθ αυτισ τθσ καταγγελίασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο 
Ανάδοχοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι για κάκε ηθμία ι απϊλεια που κα 
υποςτεί εξ’ αυτοφ του λόγου. 

 Σ Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια  λειτουργίασ του ι 
γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του 
ςτοιχείων. 

 Ψα αποτελζςματα τθσ κατά τα ανωτζρω καταγγελίασ επζρχονται από τθ νόμιμθ κοινοποίθςι τθσ από τθν Ανακζτουςα 
αρχι ςτον Ανάδοχο. 

Πε τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά από αίτθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ: 

 Ρα απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρζωςισ του που 
πθγάηει από τθ Χφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθ διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

 Ρα παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, εργαςία ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει 
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εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του, κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και 
να μεριμνιςει όπωσ οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

 Ρα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ και βρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα 
πράξουν το ίδιο. 

Ψο αργότερο 30 θμζρεσ μετά τθν καταγγελία τθσ ΧΥΩ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ 
του Χυμβατικοφ Αντικειμζνου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει εντόσ 60 θμερϊν από τθν βεβαίωςθ τθσ αξίασ του υλοποιθκζντοσ μζρουσ να εξοφλιςει τα 
παραδοκζντα υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει ςφμφωνα με τθν 
προςφορά του Αναδόχου. 

3. Θ ΧΥΩ μπορεί να διακοπεί χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, είτε με εντολι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ (πχ Covid 19, κλπ)  Χε οποιαδιποτε περίπτωςθ διακοπισ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται αποηθμίωςθ για τισ 
κετικζσ του ηθμιζσ που προκαλοφνται μετά τθν επίδοςθ ςτθν Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικισ ζγγραφθσ όχλθςισ του. Ψο 
ίδιο δικαίωμα ζχει ςε περίπτωςθ παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ χωρίσ υπαιτιότθτά του ι ςε περίπτωςθ διακοπισ 
των εργαςιϊν λόγω κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27. 
 

26. ΥΑΦΑΔΣΧΘ - ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΨΘΧ ΧΦΘΧΘΧ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ – ΣΦΛΧΨΛΞΘ ΥΑΦΑΟΑΒΘ  

1. Σ Διμοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον Ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ΧΥΩ. Θ παράδοςθ 
κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει για τον ςκοπό αυτό Υρωτόκολλο Υαράδοςθσ Χριςθσ, που κα 
υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

2. Χε περίπτωςθ λιξθσ ι καταγγελίασ τθσ ΧΥΩ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, κατά τον 
χρόνο λιξθσ τθσ ΧΥΩ ι τον χρόνο που επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ, ςε οριηόμενθ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει Υρωτόκολλο Υαραλαβισ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κατά 
τα οριηόμενα κατωτζρω. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν 
κατάςταςθ που κα βρίςκεται αυτι κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ παροφςασ ΧΥΩ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
εγκατάςταςθ είναι ςε λειτουργικι ετοιμότθτα. Υροσ τον ςκοπό αυτό, 6 μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΧΥΩ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, 
κα ςυντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο καταγραφισ τθσ κατάςταςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ και του υπάρχοντοσ 
εξοπλιςμοφ, που τθν κακιςτά λειτουργικι,. Αν θ ανωτζρω διαδικαςία δεν διενεργθκεί εντόσ αυτισ τθσ προκεςμίασ, 
κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια μετά τθν πάροδο 6 μθνϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ όχλθςθ του Αναδόχου από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ξατά τθν παράδοςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει όλα τα ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ, 
λειτουργίασ Θ/Π εξοπλιςμοφ κακϊσ και οιαδιποτε άλλα ζγγραφα και ςτοιχεία, τεχνικά ι μθ, τα οποία ςχετίηονται με τθ 
λειτουργία ι επθρεάηουν τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τα οποία πρζπει να ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικι 
κατάςταςθ τθσ, ςφμφωνα και με τουσ όρουσ τθσ παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ Ειδικισ Χυγγραφισ Ωποχρεϊςεων. 

3. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά χωρίσ οποιαδιποτε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο κάκε προςάρτθμα, καταςκευι, εγκατάςταςθ 
και ςτοιχείο εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε ςτοιχείου θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ ι περιφερειακϊν 
και όλα τα λοιπά δικαιϊματα και ςτοιχεία ενεργθτικοφ του Αναδόχου τα οποία απζκτθςε ι χρθςιμοποίθςε ςε ςχζςθ με τθ 
μελζτθ, καταςκευι, ολοκλιρωςθ, κζςθ ςε λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ςυνεργαςκεί πλιρωσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ 
απρόςκοπτθ μεταβίβαςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ. 

4. Πετά το πζρασ των εργαςιϊν επακολουκεί θ οριςτικι παραλαβι του με ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από 
τθν ΕΥΥΕ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 219 ν. 4412/16. Υρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
λιξθ του αντικειμζνου. Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί μζςα ςε αυτιν τθν προκεςμία, κεωρείται ότι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

27. ΑΠΣΛΒΘ ΨΣΩ ΑΡΑΔΣΧΣΩ - ΣΦΣΛ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ετιςια ποςά που αναφζρονται ςτθν Σικονομικι Υροςφορά του και υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενεσ μειϊςεισ κόςτουσ λειτουργίασ, παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ του 
Χυςτιματοσ, που εγγυάται ο Ανάδοχοσ. Αναλυτικότερα: 

1. Βάςθ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Αναδόχου αποτελεί θ δεςμευτικι του πρόταςθ για τθ ςυνολικι 
εξοικονόμθςθ τθσ Ενεργειακισ Ξατανάλωςθσ (περιλαμβάνεται το ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν, υλικϊν και εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ) και περιλαμβάνεται ςτθν Σικονομικι του Υροςφορά. 

2. Υροχπόκεςθ κάκε πλθρωμισ για τον Ανάδοχο είναι ότι επιτυγχάνεται για κάκε τρίμθνο το ποςοςτό μείωςθσ τθσ 
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που αυτόσ εγγυάται. Αναλυτικότερα και για τθν ομαλι λειτουργία τθσ Χφμβαςθσ Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ κα πρζπει να ελζγχεται ανά τρίμθνο, 
για το οποίο και εκδίδεται πιςτοποιθτικό για τισ πλθρωμζσ του Αναδόχου. Θ Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ κα πρζπει να 
αναχκεί ςε «Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ ανά Ψρίμθνο». Αυτι θ αναγωγι κα γίνεται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κάκε 
τρίμθνο χωριςτά, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Υίνακα που ακολουκεί. 
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3. Ειδικά, προβλζπεται για τθν περίοδο εκτζλεςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ (από τθν ζναρξθ τοποκζτθςθσ Φωτιςτικϊν/ 
Οαμπτιρων / Υροβολζων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει τριμθνιαίουσ λογαριαςμοφσ 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, με τθν ίδια διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου, για 
τουσ Οαμπτιρεσ/ Υροβολείσ/ Φωτιςτικά LED, που ζχει τοποκετιςει μζχρι εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι. Ψα ποςά που 
καταβάλλονται ςτον Ανάδοχο ςτθν περίοδο καταςκευισ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τα ποςά που προςδιορίηονται από 
τθ ςυνολικι μείωςθ κόςτουσ και τα προβλεπόμενα ποςοςτά εξοικονόμθςθσ που προβλζπονται να καταβλθκοφν ςτον 
Ανάδοχο. 

4. Σ Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό λογαριαςμό εντόσ 15 θμερϊν από 
τθν υποβολι του (με βάςθ το Υλάνο Πζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ) και εκδίδει πιςτοποιθτικό 
τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ. Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ του Αναδόχου, κα πρζπει να 
υπάρχει πλιρθσ αιτιολόγθςθ, βάςει των πραγματικϊν μετριςεων ενζργειασ. Ψο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ διαβιβάηεται από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΥΥΕ) για ζλεγχο – αποδοχι, θ οποία το 
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εντόσ (10) θμερϊν. Θ ζγκριςθ – αποδοχι του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ από τθν 
ΕΥΥΕ, ςυνιςτά αδιαμφιςβιτθτθ αναγνϊριςθ εκτζλεςθσ, ποιοτικά και ποςοτικά, του ςυμβατικοφ αντικειμζνου εκ μζρουσ του 
αναδόχου και, ωσ εκ τοφτου, αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του («πλθρωτζο αντάλλαγμα αναδόχου»). 
Υροχπόκεςθ πλθρωμισ τθσ πιςτοποίθςθσ είναι θ προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
πλθρωμισ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 220 ν. 4412/16. Για τυχόν κακυςτεριςεισ πλθρωμισ του αναδόχου 
εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά οι προβλζψεισ του ν. 4152/13 Βάςει του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το τιμολόγιο τθσ αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παραδίδει ςτον Ανάδοχο εντόσ (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, το 
πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο θ 
τριμθνιαία του αμοιβι από τον Ειδικό Οογαριαςμό (escrow account) που ζχει δθμιουργθκεί για αυτό το ςκοπό (παρ. 7 του 
παρόντοσ άρκρου) και ςτον οποίο κα κατατίκενται ςταδιακά από τθν ΔΕΘ, τα εκχωρθκζντα ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
παρόντοσ από τον Διμο ανταποδοτικά τζλθ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ). Χε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ 
δεκαιμερθσ προκεςμίασ θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται νόμιμα με μόνο το εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ 
εξοικονόμθςθσ που κατά τα παραπάνω ςυνιςτά τον τίτλο πλθρωμισ. Σ Ανάδοχοσ κα επιδίδει το πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ 
Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» (ι μόνο το εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ κατά 
τα παραπάνω) ςτθν ΔΕΘ, θ οποία ςτα πλαίςια τθσ Χφμβαςθσ Ενεχυρίαςθσ, κα φζρει τα ειςπραττόμενα ανταποδοτικά τζλθ 
μζχρι τθν εξόφλθςθ του εκάςτοτε ποςοφ που αναγράφεται ςτα ωσ άνω πιςτοποιθτικά, ςτον Ειδικό Οογαριαςμό τθσ παρ. 7. 
Ακολοφκωσ ο Πεςεγγυοφχοσ κα αποδίδει ςτον Ανάδοχο, από τα ταμειακά διακζςιμα του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ, κάκε ποςό 
που κατατίκεται από τθν ΔΕΘ μζχρι τθν κάλυψθ του ποςοφ που αναγράφεται ςτο πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ 
Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» ι ςτο εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ κατά τα παραπάνω. 
Πετά από το πζρασ (30) θμερϊν, από τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» ι του εγκεκριμζνου πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ από τον Ανάδοχο ςτον 
Πεςεγγυοφχο, και ςε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν επαρκεί το ποςό που ζχει κατατεκεί μζχρι τότε ςτον Ειδικό 
Οογαριαςμό από τθν ΔΕΘ, για κάλυψθ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ τριμινου, τότε ο Πεςεγγυοφχοσ γνωςτοποιεί ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι το ακριβζσ ποςό που αποδζςμευςε ςυνολικά ζναντι του ςυγκεκριμζνου ποςοφ που αναγράφει το 
πιςτοποιθτικό και το χρθματικό ποςό που υπολείπεται για τθν πλιρθ κάλυψθ του ποςοφ τριμθνιαίασ αμοιβισ (βάςει του 
πιςτοποιθτικοφ). Σ Διμοσ υποχρεοφται να το ςυμπλθρϊνει δια του τακτικοφ του προχπολογιςμοφ και μζςα ςε διάςτθμα (3) 
μθνϊν το υπόλοιπό πλθρωμισ που δεν καλφφκθκε από τον Ειδικό Οογαριαςμό. Χτθν περίπτωςθ που ο  Διμοσ δεν 
καταβάλει τθν εν λόγω πλθρωμι του Αναδόχου εντόσ (3) μθνϊν, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αςκιςει, διαηευκτικά/ι 
ςωρευτικά κατά τθν κρίςθ του, τα εξισ δικαιϊματα: α. να αναςτείλει θ διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο 
Διμοσ κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου πζρα των (3) μθνϊν και β. να καταγγείλει τθ ΧΥΩ για τον λόγο ότι ο Διμοσ 
δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και να διεκδικιςει νομιμότοκα κατά τισ προβλζψεισ του ν. 4152/13 το 
ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του ζωσ τθν θμερομθνία καταγγελίασ, χωρίσ να αποκλείεται τυχόν περαιτζρω 
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αποηθμίωςι του από άλλεσ νόμιμεσ αιτίεσ (λ.χ. διαφυγόν κζρδοσ, κλπ). 

6.  Χτθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ, τότε το προκφπτον οικονομικό 
όφελοσ κα διαμοιράηεται ςε Ανάδοχο και Ανακζτουςα Αρχι. Σ διαμοιραςμόσ του οφζλουσ κα γίνεται αναλογικά, με βάςθ 
τθν προςφορά του Αναδόχου (% όφελοσ του Διμου από τθ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ςτο ςφνολο τθσ Χυμβατικισ Υεριόδου) 
και κα καλφπτεται από τθν προβλεπόμενθ ριτρα ανακεϊρθςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. Ψο 
οικονομικό όφελοσ κα προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ  

7. Σ Διμοσ ζχει λάβει τθν υπ’ αρικμ. 120/2021 απόφαςθ του Δθμ.Χυμβουλίου, περί εκχϊρθςθσ μζρουσ των τελϊν, όπωσ 
προβλζπεται από το άρκρο 43 του Ρ. 4257/2014, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, το φψοσ 
των οποίων ζχει προςδιοριςτεί επακριβϊσ ςτθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανάλθψθσ Ωποχρεϊςεων Υολυετϊν Δαπανϊν Α.Α.Ω.: 
Α-455/15-07-2021 (ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, πολυετϊν – ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του Διμου για τθν διάρκεια 
τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ ΧΥΩ) που κα βαρφνει τον Ξ.Α. 20-7325.073, 

Ξαι θ κατανομι  ανά ζτοσ ζχει ωσ εξισ: 

5.000,00€ για το ζτοσ 2021, 15.000,00 € για το ζτοσ 2022, 1.147.549,64 € για το ζτοσ 
2023, 1.190.900,64€ για το ζτοσ 2024, 1.241.718,64 € για το ζτοσ 2025, 1.239.013,02€ για το ζτοσ 2026, 
1.263.793,28 € για το ζτοσ 2027, 1.289.069,14 € για το ζτοσ 2028, 1.314.850,53€ για το ζτοσ 2029, 
1.341.147,53 € για το ζτοσ 2030,1.367.970,49 € για το ζτοσ 2031, 1.395.329,90 € για το ζτοσ 2032, 
1.423.236,50€ για το ζτοσ 2033, 1.451.701,22 € για το ζτοσ 2034, 

 Σ Διμοσ υποχρεοφται εντόσ διαςτιματοσ (15) θμερϊν από τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ, να υπογράψει τθ Χφμβαςθ 
Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων που επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα 2 τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ και να τθν επιδϊςει νομίμωσ ςτθν 
Αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ που ανικει θ Ανακζτουςα Αρχι εκείνθ τθν 
χρονικι ςτιγμι. Χε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ τριακονκιμερου προκεςμίασ υπογραφισ, το Υαράρτθμα 
κεωρείται τεκμαρτϊσ υπογραφζν εκ μζρουσ του Διμου, περίπτωςθ που εξομοιοφται πλιρωσ με τθν ρθτι υπογραφι του 
Υαραρτιματοσ, και, ςυνεπϊσ, όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται ςε αυτό λογίηονται απολφτωσ αποδεκτοί και δεςμευτικοί 
από τα μζρθ. 

8. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα δθμιουργθκεί Ειδικόσ Οογαριαςμόσ (escrow account) ςε αναγνωριςμζνο Υιςτωτικό 
Μδρυμα και ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία που κα λειτουργεί ωσ Πεςεγγυοφχοσ για τθν αποδζςμευςθ των 
τριμθνιαίων αμοιβϊν του Αναδόχου, με βάςθ τθ ΧΥΩ και τθ Χφμβαςθ Πεςεγγφθςθσ του Υαραρτιματοσ 1 τθσ παροφςασ 
ΧΥΩ. Χτο λογαριαςμό αυτό κα κατατίκεται από τθ ΔΕΘ, ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ, μζροσ των 
ανταποδοτικϊν τελϊν βάςει τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται αναλυτικά ςτο παρόν άρκρο, υπό παρ. 5 και ςτθ Χφμβαςθ 
Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων που αποτελεί το Υαράρτθμα 2 τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ. Σ Διμοσ υποχρεοφται εντόσ (30) θμζρων 
από τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ, να υπογράψει τθ Χφμβαςθ Πεςεγγφθςθσ που επιςυνάπτεται ωσ Υαράρτθμα 1 τθσ 
παροφςασ Χφμβαςθσ με τον Ανάδοχο και με το Υιςτωτικό Μδρυμα που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Χε περίπτωςθ άπρακτθσ 
παρζλευςθσ τθσ δεκαπενκθμζρου προκεςμίασ υπογραφισ, το Υαράρτθμα κεωρείται τεκμαρτϊσ υπογραφζν εκ μζρουσ του 
Διμου, περίπτωςθ που εξομοιοφται πλιρωσ με τθ ρθτι υπογραφι του Υαραρτιματοσ, και, ςυνεπϊσ, όλοι οι όροι που 
περιλαμβάνονται ςε αυτό λογίηονται απολφτωσ αποδεκτοί και δεςμευτικοί από τα μζρθ. 

9. Ψα Υαραρτιματα 1 και 2 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ΧΥΩ άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με αυτιν και όχι 
αποςπαςτζσ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ με τυχόν ςυμπλθρωματικζσ, επί τθσ ΧΥΩ, ςυμφωνίεσ. Σι περιοδικζσ τριμθνιαίεσ 
πλθρωμζσ του Αναδόχου κα πραγματοποιοφνται, από τον Ειδικό Οογαριαςμό (escrow account) που κα τθρείται για το 
ςυγκεκριμζνο ζργο και ςτον οποίο κα κατατίκεται μζροσ των ανταποδοτικϊν τελϊν του Διμου για τθν εξόφλθςθ των ποςϊν 
που κα βεβαιϊνονται ςτα εκάςτοτε πιςτοποιθτικά, ιτοι πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι «Βεβαίωςθ 
Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» και μζχρι το φψοσ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Αναδόχου  
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ), όπωσ αναγράφεται ςτισ Χυμβάςεισ του Υαραρτιματοσ 1 και 2. 

10. Χτο τζλοσ κάκε Σικονομικοφ Ζτουσ, κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και εάν προκφπτει χρεωςτικό ποςό προσ τον Ανάδοχο κα 
καταβάλλεται εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Υροχπολογιςμοφ του Διμου για το εκάςτοτε νζο Σικονομικό 
Ζτοσ. Χτθν περίπτωςθ που προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο κα καλείται ο Ανάδοχοσ να το καταβάλει άμεςα (εντόσ μθνόσ από 
τθν εκκακάριςθ), ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία για το ςφνολο του ποςοφ ςτουσ αμζςωσ 
επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ 
ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. 

11.  Ωσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, κεωροφνται οι χρόνοι που 
αναφζρονται ςτθ ΧΥΩ. 

12.  Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του νόμου 
4412/2016. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν αφαίρεςθ όλων των νόμιμων κρατιςεων. Σ Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε 
άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον 
Ανάδοχο. Χε ό,τι αφορά τθν απελευκζρωςθ του ποςοφ αμοιβισ του Αναδόχου από το escrow account, αρκεί θ επίδειξθ του 
Υιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Υλθρωμισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ» ι ςε περίπτωςθ μθ εκδόςεωσ αυτισ 
εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του αναδόχου κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου αυτοφ, 
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αρκεί θ επίδειξθ του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον Πεςεγγυοφχο. Ψο ποςό που αναγράφεται 
ςτο πιςτοποιθτικό κα αναγράφει τθν πλθρωτζα αμοιβι του Αναδόχου μετά τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 
28. ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΧΥΩ 

1. Θ ΧΥΩ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 
(ν.4412/2016), φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Σργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Θ πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν του Χυςτιματοσ, όπωσ αυτό 
περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

 
29. ΔΛΞΑΛΣΔΣΧΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΣ ΔΛΞΑΛΣ - ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΩΡ 

Χε ό,τι αφορά το κακεςτϊσ δικαιοδοςίασ, το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθν διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν, αναφζρονται τα εξισ: 
α. Για κάκε διαφωνία ι διαφορά ςχετικι με το περιεχόμενο τθσ ΧΥΩ, ο Διμοσ και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι 
προςπάκεια για εξϊδικθ λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν, β. Εάν θ 
διαφωνία εξακολουκεί, κα επιλφεται με προςφυγι ςτθ διαιτθςία, εφόςον όλα τα μζρθ ςυμφωνοφν ςε αυτιν που κα διεξάγεται 
από τριμελι Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων, θ οποία ορίηεται εξισ: ζνα (1) μζλοσ αυτισ ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ζνα 
(1) μζλοσ ορίηεται από τον Ανάδοχο και ζνα (1) μζλοσ είναι ο Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ. Σι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ 
αρχισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία χωρίσ να απαιτείται καμία άλλθ ζγκριςθ. Σ Ανεξάρτθτοσ Χφμβουλοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ. γ) Εάν θ διαδικαςία διαιτθςία δεν είναι αποδεκτι από όλα τα μζρθ ι είναι ανζφικτθ ι 
ανεφάρμοςτθ οι ζννομεσ ςχζςεισ και διαφορζσ που κα προκφπτουν από τθν κατάρτιςθ, εκτζλεςθ και ερμθνεία τθσ ΧΥΩ μεταξφ 
του Διμου και του Αναδόχου, κακϊσ και από κάκε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ οργάνου του Διμου ι άλλου ςυμβαλλόμενου με 
τον Διμο και πάντοτε ςε ςχζςθ με τθν ςυγκεκριμζνθ Χφμβαςθ, κα διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο, αποκλειςτικά δε αρμόδια 
για τθν επίλυςθ κάκε προκφπτουςασ διαφοράσ των ςυμβαλλομζνων κα είναι τα κακ' φλθ αρμόδια δικαςτιρια. 

 
30. ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΕΛΧ - ΞΣΛΡΣΥΣΛΘΧΕΛΧ 

Σι γνωςτοποιιςεισ – κοινοποιιςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ΧΥΩ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1 Χε όποιο ςθμείο τθσ ΧΥΩ υπάρχει διάταξθ για τθ γνωςτοποίθςθ ι κοινοποίθςθ οποιουδιποτε γεγονότοσ ι διλωςθσ 
οποιουδιποτε προςϊπου, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςτθν ΧΥΩ, θ ειδοποίθςθ κα γίνεται εγγράφωσ, μζςω τθλεομοιοτυπίασ θ 
email ι με κατάκεςθ του εγγράφου . 

2 Ξάκε ειδοποίθςθ είναι ζγκυρθ όταν γίνεται εγγράφωσ και περιζχει αίτθμα βεβαίωςθσ παραλαβισ. 

3 Ειδοποίθςθ με τθλεγράφθμα ι τθλεομοιοτυπία ι e-mail κα είναι ζγκυρθ και κεωρείται ότι ζγινε τθν θμζρα τθσ αποςτολισ 
του. Ξάκε γνωςτοποίθςθ, κοινοποίθςθ ι επίδοςθ κάκε εγγράφου κα πραγματοποιείται εγκφρωσ ωσ προσ κάκε 
ςυμβαλλόμενο ςτισ εξισ διευκφνςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια : Υροσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προσ τον Ανεξάρτθτο 
Χφμβουλο, και προσ τον Ανάδοχο. 

4 Σι ςυμβαλλόμενοι οφείλουν να ειδοποιοφν ο ζνασ τον άλλο για κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ, κάκε δε τζτοια ειδοποίθςθ κα 
αποκτά ιςχφ (15) θμζρεσ μετά τθν ειδοποίθςθ. 

 
31. ΕΠΥΛΧΨΕΩΨΛΞΣΨΘΨΑ - ΕΧΕΠΩΚΕΛΑ 

Ψο κακεςτϊσ εμπιςτευτικότθτασ – εχεμφκειασ, ορίηεται ωσ εξισ: 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει εμπιςτευτικοφσ τουσ όρουσ τθσ ΧΥΩ, και εφόςον 
γνωςτοποιοφνται ςε αυτιν ςαν εμπιςτευτικοί. Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αποκαλφψει τουσ χαρακτθριηόμενουσ ωσ 
εμπιςτευτικοφσ όρουσ τθσ ΧΥΩ χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δφνανται να αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ εργαηομζνουσ, ςε εργολάβουσ 
και τράπεηεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και ςτο λοιπό προςωπικό που απαςχολοφν. 

3. Σι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν μποροφν επίςθσ να αποκαλυφκοφν ςε κάκε άλλο πρόςωπο, εκτόσ εάν απαιτείται από το νόμο ι 
για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ τθσ Χφμβαςθσ. 

4. Θ εμπιςτευτικότθτα των ωσ άνω ςτοιχείων ι εγγράφων αίρεται ςε δικαςτικζσ διαφορζσ, κατόπιν ρθτισ ςυμφωνίασ των 
ςυμβαλλομζνων ι ςε περίπτωςθ που καταςτοφν ευρζωσ γνωςτά, χωρίσ να ζχει μεςολαβιςει παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ 
εχεμφκειασ που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο. 

 
32. ΓΕΡΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Σι γενικισ εφαρμογισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Θ κακυςτζρθςθ από οποιονδιποτε ςυμβαλλόμενο όςον αφορά τθν άςκθςθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ, βάςει τθσ ΧΥΩ, δεν 
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βλάπτει οφτε ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα το οποίο ζχει αποκτιςει. 

2. Θ απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ κάποιου ςυμβαλλόμενου από τθ παροφςα ΧΥΩ, πρζπει να γίνεται εγγράφωσ από τον 
χορθγοφντα τθν απαλλαγι ςυμβαλλόμενο. Ξάκε μεμονωμζνθ ι και μερικι άςκθςθ δικαιϊματοσ δεν εμποδίηει τθν 
περαιτζρω άςκθςθ αυτοφ ι τθν άςκθςθ οποιουδιποτε άλλου δικαιϊματοσ. 

3. Θ ζλλειψθ νομιμότθτασ, θ ακυρότθτα ι θ μθ εφαρμογι οποιαςδιποτε διάταξθσ τθσ ΧΥΩ δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα, 
εγκυρότθτα ι εφαρμογι οποιαςδιποτε άλλθσ διάταξθσ. 

2. Θ Χφμβαςθ υπογράφεται ςε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελοφν μετά τθν υπογραφι των ζνα και το αυτό 
πρωτότυπο ζγγραφο. 

5. Σ Ανάδοχοσ κα διορίςει ζναν εκπρόςωπο και κα του παραχωριςει κάκε αναγκαία εξουςία για να ενεργεί για λογαριαςμό 
του ςτθν παροφςα ΧΥΩ, ενϊ μπορεί να ανακαλζςει τον διοριςμό του εκπροςϊπου του και να διορίςει αντικαταςτάτθ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 6: ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΠΕΧΕΓΓΩΘΧΘΧ 

 

Χτθν …………. ςιμερα ςτισ .../.../2021, θμζρα, οι κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ψο Ρομικό Υρόςωπο με τθν επωνυμία «……………………….», που εδρεφει και εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν 
υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Υρόεδρο του Δ.Χ. κ. …………………….., δυνάμει τθσ υπ’αρικμ. ………………………….. 
απόφαςθ του Δ.Χ., καλοφμενο εφεξισ «Πεςεγγυοφχοσ», 

2. Σ Σργανιςμόσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α' βακμοφ με τθν επωνυμία «………………….», που εδρεφει ςτθ …………………, 
οδόσ ………………… Ψ.Ξ. ……….., και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο κ. ………………., εφεξισ καλοφμενοσ 
«Ξατακζτθσ - ΔΘΠΣΧ», 

3. Θ Εταιρεία με τθν επωνυμία «………………………….», με διακριτικό τίτλο «………………………», που εδρεφει ςτο 
……………………….. αρ. …, με ΑΦΠ ……………….., Δ.Σ.Ω. ………….., θ οποία εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ 
παροφςθσ από τον ………………….., δυνάμει τθσ από …/…/… εξουςιοδότθςθστου ………………………… 

Χυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 

ΑΦΚΦΣ 1: ΥΦΣΣΛΠΛΣ 

1.1  Πε τθν υπ' αρικμ. …./2021 απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ του «Ξατακζτθ-ΔΘΠΣΩ» κατακυρϊκθκε το ζργο 
«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ Χυςτθμάτων Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινόχρθςτων Χϊρων και εφαρμογζσ 
Smart Cities με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Διμο ………..» ςτον Δικαιοφχο, με αντικείμενο τθν «Ενεργειακι 
Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ Χυςτθμάτων Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινόχρθςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities 
με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Διμο ………….» και με τθν υπ’αρικμ. …./…. Υράξθ του … Ξλιμακίου του Ελεγκτικοφ 
Χυνεδρίου εγκρίκθκε θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και θ Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν, θ οποία υπεγράφθ ςτισ 
…/…/… μαηί με δφο (2) Υαραρτιματα αυτισ, για τθν οποία ςφμφωνα με από κοινοφ διλωςθ των 2ου και 3ου των 
ςυμβαλλομζνων ςτθν παροφςα, ζχουν τθρθκεί όλεσ οι εκ του Ρόμου προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ και 
προχποκζςεισ. 

1.2  Σ προχπολογιςμόσ του Αντικειμζνου / ποςό κατακφρωςθσ του ζργου ανζρχεται ςτα …………………€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ) από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου ……………… 
προερχόμενεσ από ανταποδοτικά τζλθ του, που κα προκφψουν κατά τθν δωδεκαετι διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ 
Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) πλζον του χρόνου τυχόν παράταςθ αυτισ. 

1.3 Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο του Διμου ……………. με τθν υπ' αρικμ. …/… απόφαςι του (ΑΔΑ ………………….), ενζκρινε: 

• Ψθ ςφναψθ Χφμβαςθσ μεταξφ του Ξατακζτθ-Διμου και του Φορζα - Υαρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ, εν 
προκειμζνω Δ.Ε.Θ. Α.Ε. περί Εκχϊρθςθσ κατ' εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 209 του ν.3463/2006 (όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 του νόμου 4257/2014) κάκε απαίτθςθσ του Ξατακζτθ - Διμου από τα 
ανταποδοτικά τζλθ που ειςπράττει ο Φορζασ - Υάροχοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, εν προκειμζνω Δ.Ε.Θ. Α.Ε. 
(ΕΞΧΩΦΣΩΠΕΡΕΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ), από τουσ κατά νόμο υπόχρεουσ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ του «ΞΑΨΑΚΕΨΘ-
ΔΘΠΣΩ» για λογαριαςμό και υπζρ του τελευταίου, μζςω των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
που εκδίδει θ Δ.Ε.Θ. και αποδίδει εν ςυνεχεία ςτον Ξατακζτθ- ΔΘΠΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.25/1975 
«Ψζλθ ΣΨΑ - Είςπραξθ από ΔΕΘ κ.λπ.», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί 
ςτθ Χυμβατικι Αμοιβι του Αναδόχου, ιτοι μζχρι του ποςοφ των ………………………. €. 

•  Ψθ ςφςταςθ Ειδικοφ Ξαταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Οογαριαςμοφ ςτον οποίο κα κατατίκενται οι 
Εκχωροφμενεσ Απαιτιςεισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ΧΥΩ. 

1.4  Πε τθν υπ' αρικμ…/… απόφαςι τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ του «ΞΑΨΑΚΕΨΘ-ΔΘΠΣΩ»:  

1. Σριςτικοποιικθκε το τελικό ποςό για τθ ςφςταςθ Ειδικοφ Ξαταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Οογαριαςμοφ 
(escrow account) ςτο Ψ.Υ. & Δανείων φψουσ ………………………€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ) για τθ 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ ΧΥΩ, υπζρ του Δικαιοφχου του ωσ άνω Ειδικοφ Ξαταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) 
Οογαριαςμοφ (escrow account) για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ 
Χυςτθμάτων Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινόχρθςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities με εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
ςτον Διμο …………..». 

2. Σρίςτθκε ο Πεςεγγυοφχοσ ωσ χειριςτισ και μεςεγγυοφχοσ των παραπάνω ποςϊν (εκχωροφμενων απαιτιςεων) 
που κα κατατεκοφν ςε αυτόν μαηί με τθν χοριγθςθ ανζκκλθτθσ εντολισ και εξουςιοδότθςθσ να προβαίνει ςτισ 
ενζργειεσ που προβλζπονται ςτθν παροφςα. 

3. Εξουςιοδοτικθκε ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του «ΞΑΨΑΚΕΨΘ-ΔΘΠΣΩ» να υπογράψει τθ ςχετικι Χφμβαςθ και να 
προβεί ςε κάκε νόμιμθ απαραίτθτθ ενζργεια για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 
Χυμβουλίου του «ΞΑΨΑΚΕΨΘ-ΔΘΠΣΩ». 
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ΑΦΚΦΣ 2: ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Ιδθ με τθν παροφςα ο «ΞΑΨΑΚΕΨΘΧ- ΔΘΠΣΧ» και ο Δικαιοφχοσ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται να οριςκεί ο 
Πεςεγγυοφχοσ χειριςτισ και Πεςεγγυοφχοσ του escrow account και χορθγοφν ςε αυτόν τθν ανζκκλθτθ εντολι και 
εξουςιοδότθςθ να προβεί ςτισ ενζργειεσ που κα ςυμφωνθκοφν ειδικότερα ςτθ Χφμβαςθ αυτι. 

Υροσ εξυπθρζτθςθ τθσ παραπάνω ςυμφωνίασ, ο «ΞΑΨΑΚΕΨΘΧ- ΔΘΠΣΧ» και ο Δικαιοφχοσ ςυμφωνοφν ότι το ποςό των 
Εκχωροφμενων Απαιτιςεων ςυνολικοφ ποςοφ …………………… ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ) κα κατατίκεται ςε 
Ειδικό Ξαταπιςτευτικό (Δεςμευμζνο) Οογαριαςμό (escrow account) του Πεςεγγυοφχου, το οποίο κα αποδεςμεφεται και 
κα εκταμιεφεται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ. 

Για τον ςκοπό αυτό ο Δικαιοφχοσ ςυςτινει τον υπ' αρικ. ………………………… Ειδικό Ξαταπιςτευτικό (Δεςμευμζνο) 
Οογαριαςμό (εφεξισ καλοφμενο «Οογαριαςμόσ») ςτον Πεςεγγυοφχο, ςτον οποίο κα κατατίκενται τα ενεχυριαηόμενα 
ανταποδοτικά τζλθ μζχρι το ςυνολικό φψοσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου από τθν ςφμβαςθ ΧΥΩ, ιτοι ποςοφ 
……………………………. € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ). 

ΑΦΚΦΣ 3: ΣΦΣΛ ΞΑΛ ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΔΕΧΠΕΩΧΘΧ ΨΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

Σ «ΞΑΨΑΚΕΨΘΧ- ΔΘΠΣΧ» και ο Δικαιοφχοσ παρζχουν ιδθ με τθν παροφςα τισ ειδικζσ ακόλουκεσ εντολζσ και 
εξουςιοδοτιςεισ προσ τον Πεςεγγυοφχο για τθν κίνθςθ του λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω ειδικοφσ όρουσ 
και προχποκζςεισ, οι οποίεσ ςυμφωνοφνται ωσ ανζκκλθτεσ λόγω τθσ φφςεωσ και του ςκοποφ τουσ: 

Σ «ΞΑΨΑΚΕΨΘΧ- ΔΘΠΣΧ» ζχει ςυςτιςει τθν από …/…/… Χφμβαςθ Εκχϊρθςθσ Απαίτθςθσ Ανταποδοτικϊν Ψελϊν μζχρι το 
φψοσ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του Δικαιοφχου για τθ Χυμβατικι Υερίοδο, ςυνολικοφ ποςοφ ……………………..€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ) και δθλϊνει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ζχουν τθρθκεί όλεσ οι από το νόμο 
προχποκζςεισ κ.λπ. (βλ. ενδεικτικά επιδόςεισ κλπ.) για τθν εκτζλεςθ αυτισ.  

• Δεδομζνου ότι οι αμοιβζσ του Δικαιοφχου, είναι ςε τριμθνιαία βάςθ, ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υποβάλει προσ 
τον Πεςεγγυοφχο είτε το πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ», που 
κα ςυντάςςεται και κα υπογράφεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, είτε ςε περίπτωςθ μθ εκδόςεϊσ του εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του Αναδόχου κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 27 τθσ ΧΥΩ, 
το εγκεκριμζνο από τον Ανεξάρτθτο Χφμβουλο και τθν ΕΥΥΕ ι μόνο τθν Ε.Υ.Υ.Ε ςε περίπτωςθ ελλείψεωσ 
Ανεξάρτθτου Χυμβοφλου, πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που ςυνιςτά τον τίτλο πλθρωμισ 
του Αναδόχου. Χτθν «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ» κα αναγράφεται το 
καταβλθτζο ςτο Δικαιοφχο ποςό και ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ΛΒΑΡ αυτοφ ςτον οποίο κα κατατεκεί από τον 
Πεςεγγυοφχο το ωσ άνω ποςό, του τελευταίου μθ ευκυνόμενου, ςε καμία περίπτωςθ, για το αναγραφόμενο προσ 
καταβολι ποςό (ενδεικτικά για τυχόν εςφαλμζνουσ υπολογιςμοφσ, πλθμμζλειεσ διαδικαςιϊν ενταλματοποίθςθσ, 
κλπ, από τον ΞΑΨΑΚΕΨΘ- ΔΘΠΣ).  

•  Πε τθν παράδοςθ τθσ πρωτότυπθσ Βεβαίωςθσ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ι του Υιςτοποιθτικοφ Ψριμθνιαίασ 
Εξοικονόμθςθσ, ο Πεςεγγυοφχουσ υποχρεοφται, ανάλογα με τα ταμειακά διακζςιμα του escrow account να 
αποδεςμεφει το αντίςτοιχο ποςό που αναγράφεται ςτο πιςτοποιθτικό εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, ςτον τελικό 
λογαριαςμό του δικαιοφχου και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ οφειλόμενθσ ςε δόλο ι βαριά αμζλεια  κα είναι 
υπόχρεοσ ανόρκωςθσ κάκε αποδεδειγμζνθσ  ηθμίασ που υφίςταται ο Δικαιοφχοσ. Δεδομζνου ότι κατά τον χρόνο 
προςκόμιςθσ του πιςτοποιθτικοφ μπορεί να μθν υπάρχει διακζςιμο το αναγραφόμενο ποςό, ςυμφωνείται ότι κα 
αποδεςμεφονται τα εκάςτοτε διακζςιμα ποςά (όπωσ τα κατακζτει θ ΔΕΘ ςτον escrow account), μζχρι τθν κάλυψθ 
του ποςοφ που αναγράφεται ςτο πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ».  

Θ αποδζςμευςθ των εκάςτοτε διακεςίμων ποςϊν κατά τα ανωτζρω εκ μζρουσ του Πεςεγγυοφχου κα 
πραγματοποιείται εντόσ τριϊν (3) θμερϊν.  

Φθτά ςυμφωνείται ότι μετά το πζρασ 90 θμερϊν, από τθν προςκόμιςθ ζκαςτου πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ 
Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ» από τον Ανάδοχο ςτον Πεςςεγγφουχο και ςε περίπτωςθ που 
για οποιοδιποτε λόγο δεν επαρκεί το ποςό που ζχει κατατεκεί από τθν Δ.Ε.Θ. ςτο escrow account για κάλυψθ τθσ 
ςυνολικισ αμοιβισ τριμινου, και το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν μετά τθν πάροδο των 90 ωσ άνω 
θμερϊν, ο Πεςεγγυοφχοσ γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον «ΞΑΨΑΚΕΨΘ –ΔΘΠΣ» το ακριβζσ ποςό που αποδζςμευςε 
ςυνολικά ζναντι του ςυγκεκριμζνου ποςοφ που αναγράφει το πιςτοποιθτικό, και το χρθματικό ποςό που 
υπολείπεται για τθν πλιρθ κάλυψθ του ποςοφ τριμθνιαίασ Αμοιβισ (βάςθ του πιςτοποιθτικοφ).  

Σ «ΞΑΨΑΚΕΨΘΧ – ΔΘΠΣΧ» υποχρεοφται να ςυμπλθρϊνει δια του τακτικοφ του προχπολογιςμοφ μζςα ςε διάςτθμα 
ενόσ (1) μθνόσ, το υπόλοιπο Αμοιβισ που δεν καλφφκθκε από το escrow account. 

ΑΦΚΦΣ 4: ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ - ΑΠΣΛΒΘ 

4.1 Ψο παρόν ςυμφωνθτικό εκκινεί από τθν θμερομθνία υπογραφισ του, (όπωσ και αν επζλκει κατά τισ ειδικότερεσ 
προβλζψεισ του άρκρου 27 τθσ ΧΥΩ) και διαρκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αναφερόμενθσ ΧΥΩ τθσ παρ. 1.1 τθσ 
παροφςασ και τυχόν παράταςθσ τθσ θ οποία κα κοινοποιθκεί εγκαίρωσ ςτον μεςεγγυοφχο και ςε κάκε περίπτωςθ 
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πριν τθ λιξθ τθσ. 

4.2 Θ αμοιβι του Πεςεγγυοφχου για τθν παροχι των υπθρεςιϊν και τθν εκτζλεςθ των εντολϊν που του χορθγοφνται 
ορίηεται ςε ποςοςτό 0,35% με κατϊτερο το ποςό των 30 € και ανϊτερο το ποςό των 500,00 ευρϊ, κα βαρφνει τον 
Δικαιοφχο και κα παρακρατείται από το εκάςτοτε καταβλθτζο ςε αυτόν ποςό των εκχωροφμενων απαιτιςεων  

4.3 Φθτά ςυμφωνείται ότι τυχόν ζξοδα θλεκτρονικισ μεταφοράσ ποςϊν ςε λογαριαςμοφσ του Δικαιοφχου βαρφνουν τον 
ίδιο   

4.4  Χε περίπτωςθ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, το παρόν ςυμφωνθτικό λφεται αυτοδικαίωσ και το τυχόν υπολειπόμενο 
δεςμευμζνο προϊόν κα αποδεςμεφεται και κα αποδίδεται από το Πεςεγγυοφχο ςτον Ξατακζτθ-Διμο εντόσ πζντε (5) 
εργαςίμων θμερϊν με μεταφορά ςτον υπ' αρικμ. ………………………………… τραπεηικό λογαριαςμό αυτοφ, που τθρείται 
ςτθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κατόπιν ειδικισ προσ τοφτο ζγγραφθσ εντολισ του «ΞΑΨΑΚΕΨΘ ΔΘΠΣΩ» που κα 
γνωςτοποιείται ςτον Πεςεγγυοφχο. 

ΑΦΚΦΣ 5: ΟΣΛΥΣΛ ΣΦΣΛ 

5.1 Σ Πεςεγγυοφχοσ δε κα εκτελεί οποιεςδιποτε οδθγίεσ ι εντολζσ από τον Ξατακζτθ-Διμο ι/και το Δικαιοφχο, παρά 
μόνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Χφμβαςθ. 

5.2 Σποιοςδιποτε όροσ ςυμβάςεωσ που ζχει υπογραφεί μεταξφ του Ξατακζτθ-Διμου και δικαιοφχου ι/και τρίτου 
κακϊσ και θ κακοιονδιποτε τρόπο ανάλθψθ ςχετικισ υποχρζωςθσ από αυτοφσ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ, δεν ιςχφει και δεν δεςμεφει τον Πεςεγγυοφχο. 

5.3 Τλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςυνομολογοφνται ωσ ουςιϊδεισ και κάκε τροποποίθςι τουσ κα γίνει αποκλειςτικά 
εγγράφωσ. Ξάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται παρζχει δικαίωμα αποηθμίωςθσ του 
κιγόμενου μζρουσ ζναντι του υπαιτίου, θ δε μθ ενάςκθςθ τυχόν δικαιωμάτων αποηθμίωςθσ επί μακροφ χρόνου δεν 
ςυνιςτά παραίτθςθ εξ αυτϊν. Ψα μζρθ ςυμφωνοφν και εγγυϊνται ότι κα τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα 
που απορρζουν από τθν Χφμβαςθ αυτι κακ' όλθ τθ διάρκειά τθσ. 

5.4 Ψυχόν καταγγελία τθσ ΧΥΩ από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν ιςχφει ζναντι του μεςεγγυοφχου παρά μόνο 
μετά τθν πάροδο πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποδεδειγμζνθ ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ αυτισ ςτον 
μεςεγγυοφχο ο οποίοσ ουδεμία ευκφνθ φζρει για ποςά που τυχόν ζχουν ςτο μεταξφ διάςτθμα καταβλθκεί μετά τθν 
αποδεδειγμζνθ καταγγελία. 

5.5 Σ Πεςεγγυοφχοσ ουδεμία απολφτωσ ευκφνθ,  πλθν τθσ ωσ άνω ςτο άρκρο 3 αναφερομζνθσ, ζχει ζναντι των λοιπϊν 
ςυμβαλλομζνων και οποιοδιποτε τρίτου ςχετικά με τθν εγκυρότθτα τθσ ΧΥΩ και των ςυνακόλουκων με αυτι 
ςυμβάςεων (Χφμβαςθ Ενεχυρίαςθσ και Εκχϊρθςθσ Απαιτιςεων) κακϊσ και τθν εκτζλεςθ των ςτισ ωσ άνω 
ςυμβάςεισ διαλαμβανομζνων όρων και υποχρεϊςεων από τα λοιπά ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

5.6 Ψυχόν εκχϊρθςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν από τθν ΧΥΩ ιςχφει ζναντι του Πεςεγγυοφχου μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςε αυτόν, θ οποία κα λαμβάνει χϊρα με τθν επίδοςθ με 
Δικαςτικό επιμελθτι από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Ξατακζτθ-Διμου ςτον Πεςεγγυοφχο τθσ ςχετικισ εκχϊρθςθσ 
ςυνοδευόμενθ από ζγγραφθ διλωςθ του εκδοχζα ότι ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ. 

5.7 Θ παροφςα Χφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Ψα μζρθ ςυμφωνοφν ότι αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για κάκε 
διαφορά από το παρόν ζχουν τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 

Θ παροφςα ςυντάςςεται ςε τζςςερα (4) αντίτυπα και, αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται, όπωσ 
ακολουκεί. 

 

 

                              ΓΛΑ ΨΣΡ ΞΑΨΑΚΕΨΘ/ΔΘΠΣ           ΓΛΑ ΨΣ ΠΕΧΕΓΓΩΣΩΧΣ             ΓΛΑ ΨΣ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 7: ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΕΡΕΧΩΦΛΑΧΕΩΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΩΡ 

Χτθν …………. ςιμερα ςτισ …/…/2021, θμζρα …………..., μεταξφ : 

ΑΦΕΡΣΧ 

Ψου Σ.Ψ.Α με τθν επωνυμία «Διμοσ …………» (καλοφμενοσ εφεξισ ο Διμοσ) που εδρεφει ςτθ …………., και εκπροςωπείται νόμιμα 
κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ από τον Διμαρχο …………… (εφεξισ «Διμοσ» ι «Ανακζτουςα Αρχι») 

ΑΦΕΨΕΦΣΩ  

1. Ψθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «…………………………….», με διακριτικό τίτλο «……………….», που εδρεφει ςτο …………………………. 
αρ. …, με ΑΦΠ ……………………, Δ.Σ.Ω. …………….., θ οποία εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ από τον 
…………………….., δυνάμει τθσ από …/…/… εξουςιοδότθςθσ του ………………………….. 

ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 

Άρκρο 1 

Σ Διμοσ ςε ςυνζχεια ανοιχτοφ διεκνοφσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ ςυνιψε με τον Ανάδοχο Χφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart 
Cities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Διμο …» (εφεξισ ΧΥΩ) για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν, ςφμφωνα με τουσ ςτθ ΧΥΩ 
περιλαμβανόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ. Θ Χυμβατικι Αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςφμφωνα με τθν προςφορά του ςε 
ποςό …………………………€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ) και ο Διμοσ υποχρεοφται να τθν καταβάλλει ςτον Ανάδοχο ςε 
περιοδικζσ τριμθνιαίεσ πλθρωμζσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ).  

1.1 Πε τθν υπ’ αρικμ. …/… απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ του Σφειλζτθ κατακυρϊκθκε το ζργο “Ενεργειακι 
Αναβάκμιςθ - Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities με 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο ……………..” ςτο Δικαιοφχο, με αντικείμενο τθν “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ - 
Αυτοματοποίθςθ του Χυςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ Smart Cities με εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ ςτο Διμο …………………” και υπεγράφθ θ από …/…/… Χφμβαςθ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) μαηί με τα Υαραρτιματά 
τθσ.  

1.2 Σ προχπολογιςμόσ του Αντικειμζνου/ ποςό κατακφρωςθσ του ζργου ανζρχεται ςτα ……………………€  
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ) από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου …………………, προερχόμενεσ 
από τα ανταποδοτικά τζλθ του, εκτεινόμενα ςτο ςφνολο τθσ διάρκειασ τθσ Χφμβαςθσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΧΥΩ) για 12 ζτθ 
ςυν τυχόν παρατάςεισ αυτισ. Θ ΧΥΩ ζχει εγκρικεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου του Σφειλζτθ. 

1.3 Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο του Διμου …………………, με τθν υπϋαρικμ. …/… (ΑΔΑ: ………………………..) απόφαςι του ενζκρινε: Ψθ 
ςφναψθ Χφμβαςθσ Εκχϊρθςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 209 του ν.3463/2006 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με 
το άρκρο 43 του νόμου 4257/2014) κάκε απαίτθςθσ του Σφειλζτθ από τα ανταποδοτικά τζλθ που ειςπράττει ο Φορζασ - 
Υάροχοσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) από τουσ κατά νόμο υπόχρεουσ που βρίςκονται μζςα ςτθ διοικθτικι 
περιφζρεια του Σφειλζτθ υπζρ του Σφειλζτθ, μζςω των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που εκδίδει θ 
Δ.Ε.Θ. και αποδίδει εν ςυνεχεία ςτον Σφειλζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.25/1975 «Ψζλθ ΣΨΑ - Είςπραξθ από ΔΕΘ 
κ.λπ.», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Χυμβατικι Αμοιβι του Αναδόχου.  

1.4  Πε βάςθ το άρκρο 26, παράγραφοσ 6 τθσ από …/…/… κφριασ ΧΥΩ, ο Διμοσ υποχρεοφται ςε υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ 
Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων και να τθν επιδϊςει νομίμωσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΘ. 

Άρκρο 2 

Υροσ εξαςφάλιςθ τθσ Χυμβατικισ Αμοιβισ, ο Διμοσ κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 209 του ν.3463/2006 (όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 του νόμου 4257/2014) ςιμερα εκχωρεί λόγω ενεχφρου ςτον αποδεχόμενο Ανάδοχο κάκε 
απαίτθςι του από τα ανταποδοτικά τζλθ που θ Εταιρεία με τθν επωνυμία «………………………………..» (εφεξισ ΔΕΘ) ειςπράττει από 
τουσ κατά νόμο υπόχρεουσ που βρίςκονται μζςα ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του Διμου υπζρ του Διμου, μζςω των εκάςτοτε 
λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που αυτι εκδίδει και αποδίδει εν ςυνεχεία ςτον Διμο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν.25/1975 «Ψζλθ ΣΨΑ- Είςπραξθ από ΔΕΘ ι κάκε άλλο πάροχο», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 
αποκλειςτικά και μόνο μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν ετιςια Χυμβατικι Αμοιβι αυτοφ. 

Θ δια τθσ παροφςθσ εκχωροφμενθ απαίτθςθ κα αποδίδεται ςτον ανάδοχο ςταδιακά με τθν παρακάτω διαδικαςία: Χε 
εκτζλεςθ τθσ ΧΥΩ, κάκε τρίμθνο ο Διμοσ κα εκδίδει υπζρ του Αναδόχου «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ». Θ βεβαίωςθ κα εκδοκεί μετά από ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ εντάλματοσ πλθρωμισ, 
και προςκόμιςθσ όλων των απαραίτθτων εγγράφων από τον Ανάδοχο (τιμολόγιο, φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, 
κτλ), και μετά τθν αφαίρεςθ νόμιμων κρατιςεων. Για το λόγο αυτό, θ «Βεβαίωςθ Ψριμθνιαίασ Αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου  
ΦΥΑ»,  αποτελεί το μόνο αναγκαίο παραςτατικό, τόςο για τθν Δ.Ε.Θ., όςο και για τον μεςεγγυοφχο για τθν καταβολι του ποςοφ 
τθσ απαίτθςθσ που αναγράφεται και βεβαιϊνεται  ςε αυτό. Σ Ανάδοχοσ κα επιδίδει το πιςτοποιθτικό αυτό ςτθν ΔΕΘ, θ οποία με 
μόνθ τθν άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί πλθρωμισ ςυγκεκριμζνου ποςοφ που αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό, υποχρεοφται να 
φζρει κάκε ποςό ανταποδοτικοφ τζλουσ που ειςπράττεται δια των λογαριαςμϊν τθσ, ςε εξόφλθςθ του ποςοφ που βεβαιϊνεται 
ςτο πιςτοποιθτικό ςτον τθροφμενο ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν & Δανείων, υπ’ αρικμ. ………………………………………… Ειδικό 
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Ξαταπιςτευτικό (Δεςμευμζνο) Οογαριαςμοφ του άρκρου 3. Φθτά ςυμφωνείται ότι θ παροφςα Χφμβαςθ Ενεχυρίαςθσ 
καταλαμβάνει κάκε περίπτωςθ μεταβολισ του Υαρόχου Θλεκτρικισ Ενζργειασ και Φορζα Είςπραξθσ των Ανταποδοτικϊν Ψελϊν 
του Διμου. Ψοφτο ςθμαίνει ότι εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ Ξφριασ Χφμβαςθσ (ΧΕΑ), τρίτοσ Υάροχοσ Θλεκτρικισ 
Ενζργειασ αντικαταςτιςει ι διαδεχκεί ι υποκαταςτιςει τον κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Υάροχο και φορζα είςπραξθσ 
των ωσ άνω Ανταποδοτικϊν Ψελϊν ςτισ υποχρεϊςεισ του, είτε λόγω εταιρικισ μεταβολισ του προςϊπου του τελευταίου, είτε 
λόγω αλλαγισ του Υαρόχου Ενζργειασ, είτε λόγω ειδικισ ι κακολικισ διαδοχισ, είτε ςε κάκε περίπτωςθ για οποιονδιποτε λόγο 
και αιτία, θ παροφςα εκχϊρθςθ απαιτιςεων του Διμου από τα Ανταποδοτικά Ψζλθ κα εξακολουκεί να ιςχφει ζναντι του τρίτου 
παρόχου, ο οποίοσ κα υπειςζρχεται άμεςα και άνευ άλλθσ προχπόκεςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ 
κανζνα δικαίωμα εναντίωςθσ ι αμφιςβιτθςθσ.  

Άρκρο 3 

Χυνεπεία τθσ ανωτζρω εκχωριςεωσ λόγω ενεχφρου, ο Διμοσ παραγγζλλει ανζκκλθτα τθ ΔΕΘ, όπωσ προβλζφκθκε παραπάνω να 
καταβάλλει από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ ςε αυτιν και εφεξισ, το προϊόν των ανωτζρω απαιτιςεων με 
πίςτωςθ του υπ’ αρικμ. ……………………………………Ειδικοφ Ξαταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Οογαριαςμοφ που τθρεί ο Ανάδοχοσ 
ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν & Δανείων, χωρίσ κανζνα δικαίωμα εναντίωςθσ ι αμφιςβιτθςθσ τθσ εντολισ. 

Άρκρο 4 

Σ Διμοσ αναγνωρίηει με το παρόν ςυμφωνθτικό ότι ο Ανάδοχοσ κακίςταται αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ των εκχωροφμενων 
απαιτιςεων που μεταβιβάηονται και ότι ο Ανάδοχοσ μόνοσ του κα ειςπράττει τισ μεταβιβαηόμενεσ απαιτιςεισ και ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ από …/…/… υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ ΧΥΩ. Σ Διμοσ υπόςχεται τισ εκχωροφμενεσ απαιτιςεισ ελεφκερεσ από 
κάκε άλλθ εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ, ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι κατάςχεςθ και εγγυάται - δθλϊνει ρθτά ότι οι 
εκχωροφμενεσ απαιτιςεισ δεν ζχουν εκχωρθκεί ςε τρίτο, και ότι δεν κα προβεί ςε περαιτζρω εκχϊρθςθ ι ενεχυρίαςθ αυτϊν. 

Άρκρο 5 

Χυμφωνείται ότι κάκε καταβολι τθσ ΔΕΘ ι του παρόχου από τθν υπογραφι και κοινοποίθςθ του παρόντοσ κα γίνεται εντόσ του 
προβλεπόμενου χρόνου και κα καταλογίηεται προσ εξόφλθςθ, κατά προτεραιότθτα τθσ Χυμβατικισ Αμοιβισ, τθσ ΔΕΘ ι κάκε 
άλλου Υαρόχου δεςμευόμενων από τον όρο αυτό ςφμφωνα με τον νόμο. 

Άρκρο 6 

Θ παροφςα ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ διζπεται από τθν Ελλθνικι Ρομοκεςία, ιδίωσ από τισ διατάξεισ του Ρομοκετικοφ Διατάγματοσ 
τθσ 17θσ Λουλίου/13θσ Αυγοφςτου 1923 “περί ειδικϊν διατάξεων περί ανωνφμων εταιρειϊν” τισ διατάξεισ του νόμου 3852/2010 
και του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων και ειδικότερα το άρκρο 209 αυτοφ (όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 43 του νόμου 
4257/2014). 

Άρκρο 7 

Ξάκε διαφορά από τθν παροφςα ςφμβαςθ που ενδζχεται να προκφψει ςτο μζλλον, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και κάκε τυχόν 
δίκθ κατά τθν διαδικαςία τθσ εκτελζςεωσ ι λιψθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου, υποβάλλεται αποκλειςτικά ςτθν κακ’ 
φλθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων, θ οποία κα είναι ςυντρζχουςα με τθν προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ του Ξ. 
Υολ. Δ. κατά τόπο αρμοδιότθτα. Ξάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται παρζχει δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ του κιγόμενου μζρουσ ζναντι του υπαιτίου, θ δε μθ ενάςκθςθ τυχόν δικαιωμάτων αποηθμίωςθσ επί μακροφ 
χρόνου δεν ςυνιςτά παραίτθςθ εξ αυτϊν. Ψα μζρθ ςυμφωνοφν και εγγυϊνται ότι κα τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα 
που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ αυτι κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ. Υάντωσ ςυμφωνείται ρθτά, ότι ςε περίπτωςθ που αυτι 
καταγγελκεί από οιοδιποτε μζροσ οι όροι τθσ κα εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τθσ εκδόςεωσ αμετάκλθτθσ δικαςτικισ 
αποφάςεωσ αναγνωρίςεωσ ι μθ τθσ βαςιμότθτοσ του λόγου καταγγελίασ. Ψυχόν καταγγελία δφναται να γίνει μόνο για 
ςπουδαίο λόγο.  

Άρκρο 8 

Για κάκε επίδοςθ εγγράφου ςχετικοφ με τθν παροφςα ςφμβαςθ, το οποίο απευκφνεται ςτον Διμο διορίηει αυτόσ αντίκλθτό του 
τον ………………………, κάτοικο ………………… (οδόσ …………………….., αρ. …). 

Χε περίπτωςθ που παφςει θ εξουςία του παραπάνω αντικλιτου και δεν διοριςτεί άλλοσ αντίκλθτοσ από τον Διμο ςτθν ίδια 
πόλθ με ζγγραφό του, το οποίο κα πρζπει να περιζχει τθν ακριβι διεφκυνςθ αυτοφ του αντικλιτου και να επιδίδεται ςτθν 
Ψράπεηα με Δικαςτικό Επιμελθτι, ο Διμοσ διορίηει αντίκλθτό του τον Γραμματζα του Υρωτοδικείου ………………….. 

Θ ςφμβαςθ αυτι υπογράφεται ςε … πρωτότυπα από τα οποία ζλαβε ζνα ο Διμοσ και δφο ο Ανάδοχοσ και τα υπόλοιπα, τα 
Χυμβαλλόμενα Πζρθ, εντζλλουν αρμόδιο δικαςτικό επιμελθτι να επιδϊςει προσ αναγγελία τθσ εκχωριςεωσ προσ: Ψθν Εταιρεία 
με τθν επωνυμία «………………………………………….», με ζδρα το …………….., οδό ………………………, Ψ.Ξ. ……….. και κάκε άλλο πάροχο με 
τον οποίο είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ 

ΣΛ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ 

Σ ΔΘΠΣΧ       Σ ΑΡΑΔΣΧΣΧ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 8: ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΕΡΛΑΛΣ ΕΓΓΦΑΦΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ *ΕΕΕΧ+ : 

 

Σ (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ) ςφμφωνα 
με το άρκρο 79 του ν.4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προβλζψεισ:  

α. Θ Ανακζτουςα Αρχι:  

1. Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

το Ε.Ε.Ε.Χ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ κατάλλθλα πεδία.  

2. Χτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Χ, επιλζγει εξαγωγι.  

3. Ψο αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό πρόγραμμα που 
ζχουμε ςτουσ Θ/Ω). Ψο αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΧΘΔΘΧ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ.  

β. Σ Σικονομικόσ Φορζασ:  

1. Υρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΧΘΔΘΧ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Ω του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Χτθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι 
Ε.Ε.Ε.Χ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Χ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΧΘΔΘΧ.  

2. Χτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν κακοριςτεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο 
κατάλλθλο ςθμείο.  

3. Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Ψο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ του με χριςθ 
κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Χε περιβάλλον MicrosoftWindows, το eΕ.Ε.Ε.Χ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ 
αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Χε περιβάλλον MacOSX ι Linux, το 
eΕ.Ε.Ε.Χ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι.  

4. Ωπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα).  

5. Ωποβάλλει και το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε.Χ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.  

γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ,  

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Χ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf, είτε με το ανζβαςμα του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το 
δθμιοφργθςε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Χ που επιςφρουν τον 
αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ:  

α. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε.Χ.  

β. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι 
περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ 
Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Χ μαηί με χωριςτό Ε.Ε.Ε.Χ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για 
κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.  

γ. Χτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, κοινοπραξιϊν, 
ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, χωριςτό Ε.Ε.Ε.Χ, ςτο οποίο 
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΛΛ ζωσ V αυτοφ.  

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Χ ιςχφουν τα ακόλουκα:  

(1) Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 
υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του 
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

(2) Ψο ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Χ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παρ.2 (β-γ) του παρόντοσ 
άρκρου  
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(3) Ξατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 
11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ 
του/των προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το Ε.Ε.Ε.Χ.  

(4) Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Χ 
που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου.  
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 9: ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΣΟΩΡ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. /  
Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
Υροσ: (Υλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα

1
)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
2
) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………

4
 υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .......................... , ΑΦΠ: ……........... 

(διεφκυνςθ) ……………………….., ι    

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) .............., ΑΦΠ: ..............  

(διεφκυνςθ) ……… ι    

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α. (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….………………………………….. 

β. (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….………………………………….. 

γ. (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….………………………………….. 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ  

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, ………………………  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ...............  Διακιρυξθ/Υρόςκλθςθ/ 

Υρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  .................................................... 
6
  τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: (τίτλοσ ςφμβαςθσ)/ για το/τα τμιμα/τα 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ 
εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 
....................θμζρεσ 

8
 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 
9
. ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Ψράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςότθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ 
ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ Διακιρυξθσ/Υρόςκλθςθσ/Υρόςκλθςθσ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ

10
. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

11
. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι) 

1. Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3 Σο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί 

να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν 
υπολογίηεται ο ΦΠΑ (άρκρο 72 ν 4412/2016). 

4 όπωσ. υπος. 3. 
5 υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
6 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ  
7 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά. 
8 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
9 ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 ν.4412/16).  
10 Άρκρο 72 ν.4412/2016. 
11 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με 

τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ 
υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / 
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 
Υροσ: (Υλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα

1
)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)
2
................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………………..

4 

υπζρ του:     
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..................... , ΑΦΠ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................…….., ι    
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ………………. , ΑΦΠ: ….................  
(διεφκυνςθ).......................…….. ι    
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  
α. (πλιρθ επωνυμία) ..................., ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ).... 
β. (πλιρθ επωνυμία) ...................., ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ).... 

γ. (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ).... 
 (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 
μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ (τίτλοσ 
ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα μετθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Υρόςκλθςθ / Υρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 
Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, 
αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. θμζρεσ

7
 από τθν απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

8
) ι 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηα μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

9
. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι) 

 

1 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ.
 

4 Όπωσ υποςθμείωςθ 3. 
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν,  
7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 
8 φμφωνα με το άρκρο 72 του ν.4412/2016, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 

φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για το διάςτθμα που κα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
9 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε 

με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ 
υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 10: ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΩΥΕΩΚΩΡΘΧ-ΩΡ ΔΘΟΩΧΘΧ-ΩΡ ΥΣΩ ΥΦΣΧΞΣΠΛΗΣΡΨΑΛ ΩΧ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι: 

Υαράγραφοσ 2.2.3.2. διακιρυξθσ: 

Δεν ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε 
ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

1,2
.  

Ι 

Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που δεν ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία, ότι ζχω/ζχουμε 
ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

 
αλλά τα ςυγκεκριμζνα ποςά 

είναι εξαιρετικά μικρά. *αναγράφονται τα ποςά+ 

Ι 

Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν εκνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε 
ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά 
ενθμερϊκθκα/ενθμερωκικαμε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τθ δυνατότθτα να 
εκπλθρϊςουμε τισ υποχρεϊςεισ μασ ι να προβοφμε ςε δεςμευτικό διακανονιςμό πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ/τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. *αναγράφεται το ποςό και θ θμερομθνία ενθμζρωςθσ+ 

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. α Διακιρυξθσ 

Ξατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων δεν ζχω/ουμε ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ μασ που απορρζουν από τισ διατάξεισ 
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
ελλθνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τισ διατάξεισ οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του 
Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016: 

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. β Διακιρυξθσ
3
 

Ζχω/ζχουμε υπαχκεί ςε προπτωχευτικι ι πτωχευτικι διαδικαςία αλλά είμαι/είμαςτε ςε κζςθ να εκτελζςω/ουμε τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ μου/μασ 
*αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία+  

Ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ εξυγίανςθσ: 

Ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ *αναγράφεται ο αρικμόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ δικαςτικισ απόφαςθσ+ και 
τθρϊ/τθροφμε τουσ όρουσ αυτισ.  

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. γ Διακιρυξθσ
4
 

Δεν ζχω/ζχουμε ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ Σικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

Ι 

Ψυγχάνει ςτθ περίπτωςι μου εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχω 
υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ. 

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. δ Διακιρυξθσ
5
 

                                                           
1 Αν ο ο φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ παροφςα διλωςθ αφορά ωσ προσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
2 Οι υποχρεϊςεισ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
που τθρείται. Επίςθσ, όταν οι υποχρεϊςεισ ζχουν εκπλθρωκεί με τθν καταβολι των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγι ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι ςτο μζτρο που 
τθροφνται οι όροι του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 
 
3 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
4 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
5 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
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Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου/μασ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν), οι οποίεσ να μου/μασ είναι γνωςτζσ μζχρι και τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με :  

α) μζλθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του παρόχου υπθρεςιϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων ο οποίοσ 
ενεργεί εξ ονόματοσ τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων ι/και  

β) μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι άλλων οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/και 

γ) τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και 
τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ, 

τα οποία: 

αα) εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ 
προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ι/και 

ββ) μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ 

Ι 

Ζχουν υποπζςει ςτθν αντίλθψι μου/μασ οι εξισ καταςτάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ καταςτάςεισ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 …….*αναγράφονται με ακρίβεια και πλθρότθτα οι 
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε καταςτάςεισ ενδεχόμενθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων+ 

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ε Διακιρυξθσ
6
 

Δεν ζχω/ζχουμε παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ι δεν ζχω/ζχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ψα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ ςυνδεδεμζνεσ με εμζνα επιχειριςεισ. 

 Ι 

Ζχω/ζχουμε ςυμμετάςχει ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ με τθν εξισ ιδιότθτα…. 

 *αναγράφονται με ακρίβεια και πλθρότθτα οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτον χρόνο και τον τρόπο πρότερθσ ςυμμετοχισ+  

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ςτ Διακιρυξθσ
7
 

Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.  

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. η Διακιρυξθσ
8
 

Δεν ζχω/ζχουμε κρικεί ζνοχοσ-οι εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, και δεν ζχω 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. θ Διακιρυξθσ
9
 

Δεν ζχω/ζχουμε επιχειριςει να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
να αποκτιςω/ουμε εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι να παράςχω/ουμε με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν ςτον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Υαράγραφοσ 2.2.3.4. περ. κ Διακιρυξθσ
10

 

Δεν ζχω/ζχουμε διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ μου/μασ πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ μου/μασ από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ 
αρμοδιότθτεσ. 

Υαράγραφοσ 2.2.3.9. διακιρυξθσ: 

Δεν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε 
μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ.  

Ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, αλλά θ ιςχφσ τθσ διοικθτικισ πράξεωσ ζχει 

                                                           
6 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
7 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
8 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
9 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
10 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 
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αναςταλεί με προςωρινι διαταγι …./με απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ. *αναφζρεται αρικμόσ και θμερομθνία 
απόφαςθσ κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθν κφρια δίκθ+  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ παροφςα μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κα 
ενθμερϊςω/ουμε αμελλθτί ςχετικά τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΔΘΟΩΧΘ ΣΨΛΓΕΡΩΡ ΠΕΨΑΒΣΟΩΡ 

Δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό μου/μασ οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του Ρ. 4412/2016.  

 

 

Χυναινϊ/οφμε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπω ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
…………………………. να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και να προβεί ςτο πλαίςιο αυτό 
ςτθν αναγκαία επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 11: ΦΘΨΦΑ ΑΞΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ 
μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των προςφορϊν, είτε ατομικϊσ 
είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 
παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, άμεςα ι 
ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και 
τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα 
πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι 
παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι 
απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι 
οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ 
ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ 
ςε ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ νομίμων ι 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ 
παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και κα 
μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν 
ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και 
γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι τθ λιξθ τθσ.  

9) *Χε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]  

Σ υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  για τθν τιρθςθ και 
από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

Ωπογραφι/Χφραγίδα 

Σ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και 
με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. ΑΦΠ:....................., ΔΣΩ: ................., Ψ.Ξ. 
...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον .........................................  
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    Έτσι σσντάτθηκε και σπογράυτηκε: 

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                           ΣΑ ΜΕΛΗ          

                                                             

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ          ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

                                                         ΒΑΚΑΛΗ  ΑΝΣΩΝΙΟ       

                                                                                 ΑΛΑΪΚΑ  ΑΘΑΝΑΙΟ 

                                                                                  ΝΑΝΝΟ ΩΣΗΡΙΟ(αναπλ.μέλος) 

ΓΚΙΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ       

 

                                                                           Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α υ ο 

                                                                             αλαμίνα 4-10-2021 

                                                                           ο Γήμαρχος   αλαμίνας  

 

 

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      
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