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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΛ. ΕΘΝΑΧΟΥ ΜΑΚΑΙΟΥ 

Ρόλθ ΤΙΡΟΛΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 22131 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 65 

Τθλζφωνο +30 2710 238560-62 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο dteperpel@gmail.com 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΑΝΤ. ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://www.ppel.gov.gr/ 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ Υποτομζασ 
ΟΤΑ. 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.: 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 
Στοιχεία Επικοινωνίασ: 
α) Τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

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

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr 
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
https://www.ppel.gov.gr/ 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ Είδοσ διαδικαςίασ: 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία: Θλεκτρονικόσ Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με 
κριτιριο Ανάκεςθσ τθ Συμφερότερθ Ρροςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Ροιότθτασ – Τιμισ. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ): Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (εφεξισ θ «ΣΡΥ»), κα γίνει από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕΡ 526, ενάρικ. ζργο 2019ΕΡ52600000). Θ δαπάνθ για τθν Ρεριφζρεια 
Ρελοποννιςου βαρφνει τθν ΣΑΕΡ 526 και ζχουν λάβει χϊρα οι ςχετικζσ πολυετείσ αναλιψεισ 
υποχρζωςθσ. Φορζασ χρθματοδότθςθσ για το δικαίωμα προαίρεςθσ κα είναι το πρόγραμμα 
εκτελεςτζων ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ) Ι. Αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ) είναι θ ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Υπθρεςίασ με 
τίτλο: 
«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο 
Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν 
Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια». 
Σκοπόσ είναι θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ 
λειτουργίασ (κατανάλωςθ ενζργειασ), κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ 
λειτουργίασ του νζου Συςτιματοσ, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

mailto:dteperpel@gmail.com
http://www.ppel.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ΣΡΥ για τθν παροχι των Υπθρεςιϊν, προκφπτει από τθν εξοικονόμθςθ τθσ 
Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ ςτθ διάρκεια των 12 ετϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 11.075.431,79€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 8.931.799,83 € - ΦΡΑ: 2.143.631,96€). 
Το ςφνολο τθσ δαπάνθσ, πλθν τυχόν δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, καλφπτεται απολφτωσ από τισ Ριςτϊςεισ 
του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕΡ 526, ενάρικ. ζργο 2019ΕΡ52600000). 
Δίδεται δικαίωμα ριτρασ ανακεϊρθςθσ τθσ ΣΡΥ που κα υπογραφεί, με βάςθ το άρκρο 132, παρ. 1, 
περίπτωςθ α, του ν. 4412/2016. 
 

Από το ποςό εξοικονόμθςθσ τθσ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ κα καλφπτονται οι αμοιβζσ του Αναδόχου 
(Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ - ΣΕΑ), και οι τιμζσ ζχουν υπολογιςτεί με ζτοσ βάςθσ Ενεργειακισ 
Κατανάλωςθσ το 2017 και τιμι KWh: 0,15 για το αντίςτοιχο ζτοσ και το ςφνολο τθσ Συμβατικισ 
Ρεριόδου. 

 

ΙΙ. Υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 
Σε ότι αφορά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των υποδομϊν του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτισ περιοχζσ αρμοδιότθτασ τθσ, αυτζσ περιλαμβάνουν 5.101 Φωτιςτικά (Ραράρτθμα 3 
«Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ»). 
Αναλυτικότερα: 
 Οι βαςικζσ υποδομζσ βρίςκονται ςε μθ ικανοποιθτικι κατάςταςθ, ςυντθροφνται οριακά από τισ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, βρίςκονται ςτο προςδόκιμο ηωισ τουσ, και δεν καλφπτουν τισ ανάγκεσ των 
χρθςτϊν. 

 Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Σφςτθμα Οδοφωτιςμοφ, αποτελεί το ςθμαντικότερο τμιμα τθσ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Οι ςυνολικζσ δαπάνεσ τθσ Ρεριφζρειασ για το Σφςτθμα Οδοφωτιςμοφ τθσ καλφπτονται από το 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα με τθν ΣΑΕΡ 526 και τουσ αντίςτοιχουσ 
ενάρικμουσ. 

 H μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των Φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, 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. 

 Θ Ρεριφζρεια 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). 

 Το υφιςτάμενο Σφςτθμα Οδοφωτιςμοφ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ, ωςτόςο τα νζα προσ εγκατάςταςθ υλικά (Φωτιςτικά), κα πρζπει να καλφπτουν - 
κατ’ ελάχιςτον - τον Ρίνα- κα Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν (Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ), ζτςι 
ϊςτε να επιτευχκεί αφενόσ θ αναβάκμιςθ του ςυνολικοφ Συςτιματοσ και αφετζρου θ 
ςυμμόρφωςθ του ςτισ Οδθγίεσ αυτζσ. 

 
Ενδεικτικά, αναφζρονται τα προβλιματα τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, θ οποία αφορά το Εκνικό 
Οδικό Δίκτυο αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ: 

 Θ ανάγκθ ςυντιρθςθσ του Συςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
και Ελζγχου, επιβαρφνει τουσ ςυνεχϊσ μειοφμενουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ Ρεριφζρειασ και 
ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ, αφενόσ ςτθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων και αφετζρου ςτο 
αςτικό περιβάλλον. 

 Θ λειτουργία του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ δε διζπεται από ορκολογιςμό, αφοφ ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ λειτουργίασ δε βαςίηεται ςτθν πραγματικι ϊρα Ανατολισ 
- Δφςθσ, αλλά ςε μια προςεγγιςτικι παραδοχι και επιβαρφνει χρθματοοικονομικά τθ ςυνολικι 
λειτουργία. 
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 Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, διαπιςτϊνεται ζλλειψθ επαρκοφσ φωτιςμοφ λόγω μθ άμεςθσ 
ανίχνευςθσ βλαβϊν και ςε οριςμζνεσ φπαρξθ μεγαλφτερθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ από τθν 
απαιτοφμενθ. Πταν ζνα Φωτιςτικό τεκεί εκτόσ λειτουργίασ, θ βλάβθ είτε δθλϊνεται από τουσ 
χριςτεσ, είτε ανακαλφπτεται, κατά τθ διάρκεια περιοδικϊν ελζγχων. Ο περιοδικόσ ζλεγχοσ 
γίνεται κατά τθ διάρκεια του εργάςιμου ωραρίου κζτοντασ ςε λειτουργία το Συςτιματοσ 
Οδοφωτιςμοφ, οπότε το τεχνικό προςωπικό ελζγχει οπτικά κάκε φωτιςτικό ςϊμα. Τα 
Φωτιςτικά μζνουν για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα εκτόσ λειτουργίασ (υψθλό downtime) και 
υπάρχουν αυξθμζνα ζξοδα αποκατάςταςθσ βλαβϊν. 

 Ραρατθροφνται περιπτϊςεισ οδικϊν ατυχθμάτων που οφείλονται ςε ζλλειψθ επαρκοφσ 
φωτιςμοφ (τα φωτιςτικά ςϊματα βρίςκονται ςυνικωσ εκτόσ λειτουργίασ, μζχρι τον επόμενο 
οπτικό ζλεγχο από το τεχνικό προςωπικό). 

 Ραρατθρείται αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ, ςαν ςυνζπεια τθ ζλλειψθσ ελζγχου των 
καταναλϊςεων και τθσ αδυναμίασ τθσ Ρεριφζρειασ να καλφψει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 
ελζγχου. 

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

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

 
Θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ και του ςυνολικοφ κόςτουσ λειτουργίασ κα επιτευχκεί με: 
1. Εγκατάςταςθ νζων φωτιςτικϊν LED ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ςτο ςφνολο τθσ γεωγραφικισ 

ζκταςθσ (κόμβοι) του Εκνικοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου, με εγγυθτικι ευκφνθ 12ετίασ (μζςοσ όροσ διάρκειασ ηωισ του υλικοφ που κα 
τοποκετθκεί) και τθν ανάλθψθ των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ - ελζγχου - 
αςφάλειασ. 

2. Λειτουργία ενόσ «Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ», 
προςαρμοςμζνθ ςτο Σφςτθμα Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου. 

3. Εφαρμογι Συςτιματοσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ (καταγραφι βλαβϊν, ιεράρχθςθ, 
προγραμματιςμόσ αποκατάςταςθσ, ζλεγχοσ αποκατάςταςθσ, reporting, ςτατιςτικι 
παρακολοφκθςθ βλαβϊν, κατάςταςθσ δικτφου). 

4. Τθν 12 ετι απαλλαγι τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου από τα υψθλά ποςά ςυντιρθςθσ του 
οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτάσ τθσ.  

 
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (Common Procurement Vocabulary - CPV) θ ςφμβαςθ ταξινομείται με τον 
κάτωκι CPV: 
 

Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ  

Συςτιματοσ Φωτιςμοφ 
Δθμοςίου Χϊρου 

 
CPV: 50232100-1 

 

ςτθν υπθρεςία με 
αντικείμενο : 

 

«Συντιρθςθ Εγκαταςτάςεων 
   Δθμόςιου Φωτιςμοφ» 

 
Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ περιγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 3: «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ παροφςασ. Θ ςυνολικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ από 
τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ, κα είναι τουλάχιςτον 55%, 
(χωρίσ χριςθ adaptive lighting), επί ποινι αποκλειςμοφ για τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ.  
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ΙΙΙ. Οριςμοί 

Στο κείμενο που ακολουκεί οι παρακάτω όροι λειτουργοφν υποβοθκθτικά, ωσ εξισ: 
1. Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του 

Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, 
με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια». 

2. Ανάδοχοσ (Ραρζχων Υπθρεςίεσ): Ο Διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ παροφςα 
Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

3. Ανακζτουςα Αρχι - Εγκαταςτάςεισ: Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτθν οποία ανικουν κατά 
κυριότθτα και αρμοδιότθτα οι εγκαταςτάςεισ και οι υποδομζσ Οδοφωτιςμοφ του Εκνικοφ 
Δικτφου. 

4. Αντικείμενο Ραροχισ Υπθρεςιϊν: Θ παροχι υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ 
Οδοφωτιςμοφ, θ εγκατάςταςθ υλικϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν για τθ λειτουργία και 
ςυντιρθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθν Ρροκιρυξθ και τθ Σφμβαςθ 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ) που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 
Αναδόχου και κα αφορά Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ). 

5. Διαγωνιηόμενοσ: κάκε Φυςικό ι Νοµικό Ρρόςωπο ι Ζνωςθ, που κα υποβάλει προςφορά ςτο 
Διαγωνιςµό για τθν ανάλθψθ τθσ παροφςασ. 

6. Διαγωνιςµόσ: Ο θλεκτρονικόσ διεκνισ ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ, τθ διενζργεια του 
οποίου προκιρυξε θ Ανακζτουςα Αρχι, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Ροιότθτασ - Τιμισ, για τθν 
ανάδειξθ Αναδόχου με Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – 
Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό 
Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια». 

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. Ρερίοδοσ Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν Αναβάκμιςθσ Συςτιματοσ: Το χρονικό διάςτθμα από τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ) ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ, ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν 
κατά μζγιςτο. 

9. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ): Θ ΣΡΥ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο αφορά 
υπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, δθλαδι ςτθν εγκατάςταςθ / αντικατάςταςθ υλικϊν με 
ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ του Συςτιματοσ για δϊδεκα (12) ζτθ, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, τθ ςυνολικι παραλαβι τουσ και τθ κζςθ ςε 
λειτουργία του νζου Συςτιματοσ. Θ ΣΡΥ που κα ςυναφκεί κα είναι τφπου Σφμβαςθσ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 16 του ν. 3855/2010, αναφζρεται 
ςε παροχι Υπθρεςιϊν Φωτιςμοφ και ορίηεται ςτο ν. 4342/2015 Άρκρο 3 / Οριςμοί (άρκρο τθσ 
Οδθγίασ 2012/27/ ΕΕ) και αφορά: «τθ ςυμβατικι ςυμφωνία μεταξφ του Δικαιοφχου και του 
Ραρόχου μζτρου βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ οποία επαλθκεφεται και 
παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ, 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 Υπθρεςιϊν (ΕΕΥ): Επιχειριςεισ που κατά τθν ζννοια του 4342/2015 
αςκοφν, μεταξφ των άλλων, τθν δραςτθριότθτα παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με 
το άρκρο 3 του ανωτζρω αναφερόμενου νόμου. 

11. Διακιρυξθ: Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και τα Ραραρτιματα τθσ, κακϊσ επίςθσ και τυχόν 
νεότερα Τεφχθ, Ραραρτιματα, 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. 
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12. Ρροςφορά: Θ προςφορά που κα κατακζςει κάκε Διαγωνιηόμενοσ και θ οποία περιλαμβάνει 
τθν ολοκλθρωμζνθ Τεχνικι - Οικονομικι Ρροςφορά, για ανάλθψθ τθσ ΣΡΥ, ςτο διάςτθμα 
ιςχφοσ τθσ παροφςασ. 

13. Δικαίωμα ιτρασ Ανακεϊρθςθσ ι Ρροαίρεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 132, παράγ. 1, 
περίπτωςθ α, του ν. 4412/2016: Οι 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 ΣΡΥ, είτε β) κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ΣΡΥ. Το 
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 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο κα υπολογίηεται ςε αναλογία με τθ ςυνολικι 
οικονομικι προςφορά του Αναδόχου (κατανομι εξοικονόμθςθσ μεταξφ Αναδόχου και 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

14. Ρροχπολογιςμόσ: Ο Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ, που προκφπτει από τθν εξοικονόμθςθ τθσ 
Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ ςτθ διάρκεια των 12 ετϊν τθσ ΣΡΥ, με βάςθ τθν προεκτίμθςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ. Από το ποςό εξοικονόμθςθσ τθσ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ κα καλφπτονται οι 
αμοιβζσ του Αναδόχου. 

15. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ): Θ ΣΡΥ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο αφορά 
υπθρεςίεσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, δθλαδι ςτθν εγκατάςταςθ / αντικατάςταςθ υλικϊν με 
ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ του Συςτιματοσ για (12) ζτθ, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, τθ ςυνολικι παραλαβι τουσ και τθ κζςθ ςε 
λειτουργία του νζου Συςτιματοσ. Θ ΣΡΥ που κα ςυναφκεί κα είναι τφπου Σφμβαςθσ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ), με βάςθ το ν. 3855/2010 και το άρκρο 16 αυτοφ, όπωσ ιςχφει 
ςιμερα. 

16. Συμβατικά Τεφχθ: είναι, ςυνολικά, θ Διακιρυξθ του ςχετικοφ Διαγωνιςμοφ, τα Ραραρτιματα 
αυτισ και το ςφνολο των εγγράφων που τθ ςυνοδεφουν, επί τθ βάςει των οποίων διενεργείται 
ο Διαγωνιςμόσ. 

17. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ: Ο Σφμβουλοσ που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
μζςω τθσ ανάδειξθσ του από Διαγωνιςτικι Διαδικαςία (Ανοιχτόσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ 
Διαγωνιςμόσ) που κα διεξαχκεί, για τθν υποβοικθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε ότι αφορά τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΣΡΥ. Ραρακολουκεί και πιςτοποιεί με βάςθ τθ 
ΣΡΥ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με τα Συμβατικά 
Τεφχθ και τα λοιπά ζγγραφα αυτισ. 

 
Οι Υπθρεςίεσ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, περιλαμβάνουν: 
Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου, με τθν υποβολι Μελζτθσ Εφαρμογισ, όπου ο Ανάδοχοσ, κα προβεί ςτθν 
υλοποίθςθ των κάτωκι επιμζρουσ Ραραδοτζων: 

• Ραραδοτζο 1: Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Σωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - 
καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ). 

• Ραραδοτζο 2: Κατθγοριοποίθςθ των Οδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015. 
• Ραραδοτζο 3: Ρραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Μελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ και 

Λαμπρότθτασ) για κάκε κατθγορία Οδοφ και τθν γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ Οδοφσ 
αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 

• Ραραδοτζο 4: Ρρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων LED, ςφμφωνα με τθν 
αντιςτοίχιςθ ςτο Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

• Ραραδοτζο 5: Ρρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Μετρθτϊν (Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ), με 
ςκοπό τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%)  
Εξοικονόμθςθσ  Ενζργειασ  του Δικτφου. Οι μετριςεισ αυτζσ κα κεωρθκοφν ωσ πραγματικι 
κατανάλωςθ του νζου Δικτφου. Μζςω τθσ λειτουργίασ του "Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - 
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Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ" και των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα 
ςτοιχεία μζτρθςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα επαλθκεφονται με βάςθ το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, για να 
εξάγονται τα αποτελζςματα του Ρλάνου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ. 

• Ραραδοτζο 6: Ραραμετροποίθςθ νζου Συςτιματοσ, ςτθριηόμενου ςτον εξοπλιςμό και τα 
υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

• Ραραδοτζο 7: Οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ 
Οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 
Στθν Μελζτθ Εφαρμογισ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ διενζργειασ δειγματολθπτικϊν 
μετριςεων (κατϋ ελάχιςτον 30) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά τφπο Φωτιςτικϊν, 
μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα 
απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ. Οι μετριςεισ κα 
πραγματοποιοφνται κάκε (2) ζτθ από τον Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ 
εγκατάςταςθσ, τισ οποίεσ κα ελζγχει ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ και κα υποβάλλονται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. Βάςει των αποτελεςμάτων τουσ, κα υποβάλλονται προτάςεισ 
ςυμπλθρωματικϊν Ενεργειακϊν Ραρεμβάςεων, οι οποίεσ δφνανται να τροποποιιςουν τθν 
παροφςα ΣΡΥ, με τουσ ίδιουσ Οικονομικοφσ Προυσ 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. Θ 
αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ  Οδοφωτιςμοφ κα υλοποιθκεί, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, μζςω τθσ: 

• Εγκατάςταςθσ κατάλλθλων Φωτιςτικϊν LED / Υλικϊν υψθλισ  τεχνολογίασ  &  Ενεργειακισ  
Απόδοςθσ, για τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν ςωμάτων, όπου αυτό 
απαιτθκεί, όπωσ και όποιου λοιποφ εξοπλιςμοφ απαιτθκεί ι αποτελεί επζκταςθ ι 
τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν. 

• Εγκατάςταςθσ υλικϊν (hardware) και λογιςμικοφ (software) του “Συςτιματοσ Tθλεελζγχου 
Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ”. 

• Ραραμετροποίθςθσ - λειτουργίασ του "Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου 
Ενζργειασ", ςε επίπεδο Κόμβου (pillar) για 4.851 φωτιςτικά ςϊματα και ςε επίπεδο 
Φωτιςτικοφ για 250 φωτιςτικά ςϊματα που κα τοποκετθκοφν ςε δρόμουσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

• Λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ, προγραμματιςμζνθσ και ζκτακτθσ, του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ 
τθσ Ρεριφζρειασ, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

 
Ο εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί για τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ, ανικει ςτον Ανάδοχο και 
κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο (Ραρζχων Υπθρεςίεσ) με δικά του ζξοδα. Θα μεταβιβαςτεί 
χωρίσ αντίτιμο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΣΡΥ, ςε πλιρθ λειτουργία 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν. Στο χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ ο 
Ανάδοχοσ, πρζπει να φροντίςει να ζχει αποςβζςει όλθ τθν αξία του Συςτιματοσ και υποχρεοφται 
να το παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ Ειδικισ 
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων των Συμβατικϊν Τευχϊν τθσ Διακιρυξθσ. 
Οι όροι και οι προχποκζςεισ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ  περιγράφονται 
αναλυτικά  ςτθν παροφςα Διακιρυξθ (και ςε διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ που κα δοκοφν). 
Οι υπθρεςίεσ του Αναδόχου,  κα  παραςχεκοφν  ωσ  εξισ:  α.  Θ  αναβάκμιςθ  του  Συςτιματοσ  κα  
ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα 12 μθνϊν - κατά μζγιςτο - και οι προςφζροντεσ κα υποβάλλουν 
δεςμευτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ και β. Ο Ανάδοχοσ, κα 
είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του νζου Συςτιματοσ για 12 ζτθ, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ, δθλαδι τθν ςυνολικι παραλαβι και 
κζςθ ςε λειτουργία του νζου Συςτιματοσ. 
Θ εποπτεία τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ Διακιρυξθσ και τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ 
παροχι διευκρινίςεων κα γίνεται από τθν αρμόδια Δ.Τ.Ε. (Ζδρασ) Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο 
 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ) διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία 
και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
1. Του ν. 4412/2016: (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
2. Του ν.3852/2010: “Αρχιτεκτονικι Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ” όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 
3. Του 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 Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 - 2013», 

4. Του ν. 3855/2010 (Α’ 95) «Μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι κρίςθ, 
ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», 

5. Tου ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Αϋ): “Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο”, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

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

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

8. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Αϋ): “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - 
Αντικατάςταςθ του 6ου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) προπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ”. 

10. Του ν.4342/2015 Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 
«Για τθν ενεργειακι απόδοςθ, τθν τροποποίθςθ των Οδθγιϊν 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ 
και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» όπωσ τροποποιικθκε από τθν 
Οδθγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Μαΐου 2013 «Για τθν προςαρμογι τθσ Οδθγίασ 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθν ενεργειακι απόδοςθ, 
λόγω τθσ προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κροατίασ» και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Αϋ 143/9-11-
2015). 

11. Του ν.3851/2010: “Ρερί Επιτάχυνςθσ ανάπτυξθσ ΑΡΕ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ *Δεςμευτικοί εκνικοί ςτόχοι για διείςδυςθ ΑΡΕ ςτθν τελικι ενεργειακι κατανάλωςθ 
ζωσ 2020” (ΦΕΚ 85 Α’/4-6-2010)]. 

12. Του ν.4122/2013: “Ρερί Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΚ Αϋ 
42/19-2-2013). 

13. Τθν Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011: “Ρλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ 
εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ. Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων μζτρων βελτίωςθσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ. Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ” (ΦΕΚ 918 
Β’/2011). 
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14. Τθν Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, Λειτουργία, Μθτρϊο, 
Κϊδικασ δεοντολογίασ και ςυναφείσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011), όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν Υ.Α. ΔΕΡΕΑ/Γ/ οικ.176381/21.06.2018: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, Ενεργειακζσ 
Υπθρεςίεσ, Μθτρϊο και Κϊδικασ δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν ” (ΦΕΚ 
2672 /Β’/6-06-2018). 

15. Του ν.2859/2000 (Α’ 248): “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ”. 

16. Του ν.2690/1999 (Α' 45): “Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ & άλλεσ διατάξεισ” (Άρκρων 7, 
13 ζωσ 15). 

17. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”. 
18. Του ΡΔ 28/2015 (Α' 34): “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”. 
19. Το ΡΔ 80/2016 (Αϋ145): “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”. 
20. Του ν.4270/2014 (Α' 143): “Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ”. 
21. Του ν.4250/2014 (Α' 74): “Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ” και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

22. Τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με 
αρ. ΔΙΣΚΡΟ/ Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 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”. 

23. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/ 29.5.2013): “Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει κακϊσ και τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β): 
Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”. 

24. Το άρκρο 37, του ν.4320/2015 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 
25. του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ.»  
26. Το άρκρο 25, παρ. 12 του Ν.1828/1989. 
27. Το άρκρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 “Ρερί αποςβεςτικισ προκεςμίασ βεβαιϊςεωσ εςόδων”. 

28. Του ν. 3310/2005 (Α' 30): “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 
των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66): 
“Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα»”, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν 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». 

29. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜ- ΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

30. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλ. 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

31. Τθν υπ’ αρ. 65932/21-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΗΘ465ΧΙ8-ΛΤΖ) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ του ζργου: «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΑΧΙΑΚΟ 
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ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΜΕ 12Η ΔΙΑΚΕΙΑ» ςτο ΡΔΕ ζτουσ 2019 και τθν υπ' αρ. 67461/30-
06-2020 (ΑΔΑ: 6Δ5Κ46ΜΣΛΡ-ΡΘΚ) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 
περί ζνταξθσ του εν λόγω ζργου  ςτο ΡΔΕ ζτουσ 2020. 

32. Τθν υπ’ αρ. 316/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΨ7Λ1-9Ζ) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Ρελοποννιςου «Ρερί αποδοχισ χρθματοδότθςθσ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων». 

33. Τθν υπ’ αρ. 662/11-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΘ7Λ1-ΜΔΧ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με 
κζμα: Ζγκριςθ Πρων Ρροκιρυξθσ θλεκτρονικοφ διεκνι ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι 
Αναδόχου για ΣΡΥ με τίτλο: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του 
Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, 
με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια», 

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

 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 
 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 5θ   του μθνόσ Ιουλίου 2021 και ϊρα 
15:00. 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr 
 

Διαδικτυακόσ Τόποσ 
Υποβολισ Ρροςφοράσ 

Θμερομθνία Ανάρτθςθσ τθσ 
Διακιρυξθσ ςτθ 

Διαδικτυακι 

Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ 

Θμερομθνία και 
Ϊρα Ζναρξθσ 

Υποβολισ 

Ρροςφορϊν 

Καταλθκτικι 
Θμερομθνία και Ϊρα 

Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ 

28/05/2021 25/06/2021 
 και ϊρα 15:00 

 05/07/2021 
 και ϊρα 15:00  

 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και 
ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 
 
1.6 Δθμοςιότθτα 
 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ απεςτάλθ ςτισ 24/05/2021 με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Κωδικό: 133421. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα 
με το άρκρο 66 του ν. 4412/2016. 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https:// www.ppel.gov.gr/ και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Ρεριφζρειασ. 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον Ανάδοχο. 
 
1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
 

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεςμεφονται ότι:  
α. Τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ ΕΕ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ Ρεριβαλλοντικοφ, Κοινωνικοφ και Εργατικοφ Δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016,  
β. Θ τιρθςθ των ανωτζρω ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ 
των δθμοςίων Συμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ, αλλά και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  
γ. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ΣΡΥ, εφόςον επιλεγοφν και  
δ. Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
 Θ με αρ. 2021/S 102-268225 Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ, όπωσ ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,. 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 
- Ραράρτθμα 1 : Eιδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, 
- Ραράρτθμα 2 : Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 
- Ραράρτθμα 3 : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, 
- Ραράρτθμα 4 : Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, 
- Ραράρτθμα 5 : Σχζδιο Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), 
- Ραράρτθμα 6: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+, 
- Ραράρτθμα 7: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν. 

 Θ Μελζτθ: «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ , ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ» 

όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπϋαρ. 347280/82876/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΝΚ7Λ1-5Χ3) Απόφαςθ τθσ 
Δ.Τ.Ε τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

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

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ 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 Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα το 
αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα 
το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν, 
για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον Οικονομικό Φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) όταν τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι 
των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για 
τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και τυχόν ενςτάςεισ ι 
προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με 
το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 
δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 
προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν 
ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (Άρκρο 92, παρ.4 
του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (Ρρβλ. άρκρο 80 
παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτα 
αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ (Συμμετοχισ, Καλισ Εκτζλεςθσ, Καλισ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ) 
εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα ανεξαρτιτωσ του 
φψουσ των. 
Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ 
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.1.4 τθσ παροφςασ..  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
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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 (αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου) 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 ςφμβαςθσ. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 
 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε:  
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 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. 
2. Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ωςτόςο, 
ςε περίπτωςθ που το αντικείμενο τθσ παροφςασ κατακυρωκεί, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, 
εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν 
Ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθσ νομικισ μορφισ. 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
που ανζρχεται ςτο ποςό των 178.636,00 € , ιτοι 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ χωρίσ το 
Φ.Ρ.Α. μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Στθν 
περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Οικονομικϊν 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 τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ 
προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 και τισ 
τροποποιιςεισ του με βάςθ το Ν.4605/2019. 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 
ζωσ 2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ 
για υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγοι 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 Φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ εξισ λόγουσ: 
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22 ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο Οικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ 
των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ 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. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο Οικονομικόσ 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/και 
β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. Αν ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται ο Οικονομικόσ Φορζασ, όταν ζχει 
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι 
των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ, ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςε βάροσ του Οικονομικοφ Φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, 
οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, 
Οικονομικόσ Φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
Οικονομικό Φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω Φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ Σφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016), 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
Οικονομικοφ Φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Σφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 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 ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
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κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν 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 του ςχετικοφ 
γεγονότοσ. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, Οικονομικόσ Φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο Οικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων 
ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
2.2.3.6. Οικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 
λόγω Οικονομικόσ Φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
Φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονομικόσ Φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ.  

 
        Κριτιρια Επιλογισ 

Σε περίπτωςθ Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, οι προχποκζςεισ των 
παρακάτω ςθμείων 2.2.4 ζωσ 2.2.7 που ακολουκοφν, αρκεί να ικανοποιοφνται τουλάχιςτον από ζνα 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 
 
 
 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 
Οι Οικονομικοί Φορείσ οφείλουν να είναι εγγεγραμμζνοι: 
i. Σε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ - μζλοσ 

εγκατάςταςισ τουσ, όπου να αποδεικνφεται δραςτθριότθτα ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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ii. Επιπλζον, λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου του ζργου, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

Μθτρϊο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με βάςθ τθν Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 
«Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ δεοντολογίασ και 
ςυναφείσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 1228 Β’/2011), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. 
ΔΕΡΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν, Λειτουργία, Μθτρϊο 
και Κϊδικασ δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν” (ΦΕΚ 2672/Β’/6-06-2018). 
Εάν ο προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ ζχει τθν ζδρα του ςτο εξωτερικό, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτο αντίςτοιχο μθτρϊο Esco Registry. 

 
 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
Σφμβαςθσ, οι Οικονομικοί Φορείσ: 
I. να αποδεικνφουν, ςυνολικό γενικό κφκλο εργαςιϊν (αυτοτελι ζργα, κοινοπραξίεσ) για τισ τρεισ 

(3) τελευταίεσ Οικονομικζσ Χριςεισ ι για το διάςτθμα που αυτοί δραςτθριοποιοφνται, ςε 
περίπτωςθ που είναι μικρότερο τθσ τριετίασ, τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο προσ τθν αξία του 
Ρροχπολογιςμοφ τθσ ΣΡΥ (άνευ ΦΡΑ). 

II. να διακζτουν βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τουσ, φψουσ 
15% του προχπολογιςμοφ του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιρειϊν, το εν 
λόγω κριτιριο μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ. 

 
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι κατά τθν τελευταία πενταετία και μζχρι τθν 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό, ζχουν εκτελζςει: 

i. Σφμβαςθ/εισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) (αυτοτελϊσ ι ωσ κοινοπραξία) ςτον Δθμόςιο ι τον 
Ιδιωτικό Τομζα με βάςθ τον ν. 4342/2015 (άρκρο 3), των οποίων θ ςυνολικι αξία των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν να είναι ≥ 25% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ, άνευ ΦΡΑ, ϊςτε 
να διαςφαλίηεται ότι ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αντίςτοιχθ εμπειρία υλοποίθςθσ.  
Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ο προςφζρων κα πρζπει να προςκομίςει: α) 
Σφμβαςθ/εισ και β) Βεβαίωςθ/εισ Καλισ Εκτζλεςθσ ι Ρρωτόκολλα Ραραλαβισ Ζργου/ων από 
τον Φορζα για τθν απόδειξθ τθσ εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου εγκατάςταςθσ και (γ) 
Τιμολόγιο/α Ραροχισ Υπθρεςιϊν ι Βεβαίωςθ/εισ ι Ριςτοποιθτικό/ά Ραροχισ Υπθρεςιϊν από 
τα οποία να προκφπτει θ αξία των εκτελεςμζνων υπθρεςιϊν, θ οποία πρζπει να είναι 
ακροιςτικά >25% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
ι εναλλακτικά:  
Σφμβαςθ/εισ καταςκευισ (εγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ ι/και αναβάκμιςθ) και τουλάχιςτον 
διετοφσ διάρκειασ, προβλεπόμενθ παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ διαχείριςθσ, ζργων οδοφωτιςμοφ, 
ςυνολικισ ςυμβατικισ καταςκευαςτικισ αξίασ, ≥ 25% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ, άνευ 
ΦΡΑ. Στισ επικαλοφμενεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει υποχρεωτικά θ περίοδοσ καταςκευισ 
(εγκατάςταςθσ ι/και επζκταςθσ ι/και αναβάκμιςθσ) να ζχει ολοκλθρωκεί και το ζργο/α να 
ζχει/ουν τεκεί ςε κανονικι (όχι απλϊσ δοκιμαςτικι) λειτουργία. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ςε 
περίπτωςθ που θ δθλοφμενθ/εσ ςφμβαςθ/εισ ζχει αναλθφκεί από ςφμπραξθ ι κοινοπραξία, κα 
δθλϊνεται από τθν επικαλοφμενθ αυτιν επιχείρθςθ και κα προςμετράται μόνο κατά το ποςοςτό ι 
το μζροσ ςυμμετοχισ τθσ ςε αυτιν,  προκειμζνου να λθφκεί υπ’ όψιν, ενϊ κα αναφζρεται και το 
αντικείμενο των εργαςιϊν που εκτζλεςε ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου.  
Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ο προςφζρων κα πρζπει να προςκομίςει: α) 
Σφμβαςθ/εισ και β) Βεβαίωςθ/εισ Καλισ Εκτζλεςθσ ι Ρρωτόκολλα Ραραλαβισ Ζργου/ων από τον 
Φορζα Ανάκεςθσ και (γ) Τιμολόγιο/α Ραροχισ Υπθρεςιϊν ι Βεβαίωςθ/εισ ι Ριςτοποιθτικό/ά 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν από τα οποία να προκφπτει θ αξία των εκτελεςμζνων υπθρεςιϊν, θ οποία 
πρζπει να είναι ακροιςτικά >25% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
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ii. Πτι διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΣΡΥ, υποβάλλοντασ 

πίνακα με το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει. Το προςωπικό τθσ απαιτοφμενθσ Ομάδασ 
Ζργου ορίηεται ωσ εξισ: 
 Φπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ Υπεφκυνου Ζργου με 10 ζτθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ 

ςυμβάςεων, ωσ Υπεφκυνοσ Ζργων. Απαιτείται θ προςκόμιςθ του πλιρουσ Βιογραφικοφ 
Σθμειϊματοσ και όςον αφορά τθν εμπειρία κεωρείται απαραίτθτθ θ επιπλζον 
προςκόμιςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων από Δθμόςιο Φορζα ι Συμβάςεων Απαςχόλθςθσ ι 
Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/1986 υπογεγραμμζνθ (είτε με γνιςιο 
υπογραφισ, είτε με ψθφιακι υπογραφι) από τον νόμιμο εκπρόςωπο του εργοδότθ, 
για απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε Ιδιωτικό Φορζα. Για τθν εμπειρία μετροφνται τα ζτθ 
απαςχόλθςθσ και όχι τα ζτθ από κτιςεωσ πτυχίου. 

 Φπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ Μθχανικοφ με αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 3ετι εμπειρία ςε 
μελζτεσ φωτιςμοφ αντίςτοιχων ζργων Οδοφωτιςμοφ/ εξωτερικϊν χϊρων. Απαιτείται θ 
προςκόμιςθ του πλιρουσ Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 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. 

 Φπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ (1) Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ (ΑΕΙ). 

 Φπαρξθ τουλάχιςτον δυο (2) αδειοφχων Θλεκτρολόγων/ Εγκαταςτατϊν. 
iii. Πτι διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ, 

υποβάλλοντασ Ρίνακα με τθν περιγραφι του Τεχνικοφ Εξοπλιςμοφ τουσ. 
 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Οι Οικονομικοί Φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ οφείλουν να 
διακζτουν εν ιςχφ ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, τα οποία να ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν.4412/16. 
 
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
Οι Οικονομικοί Φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ (παρ. 2.2.5) και τα κριτιρια τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ 
ικανότθτασ (παρ.2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων Φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ 
των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των Φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται. 
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ . 
Πταν 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 ΣΡΥ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ ι άλλων Φορζων. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ ι Ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων Φορζων, οι Φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τουσ και ότι 

πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παρ. 2.2.5 και 2.2.6). 
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Ο Οικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν Φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 

ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 

ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του. Ρροσ τοφτο, οι τρίτοι Φορείσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται ο 

προςφζρων, υποχρεοφνται με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ να υποβάλλουν το ΕΕΕΣ αρμοδίωσ 

υπογεγραμμζνο. 

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ ΕΕ, 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 Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

 

2.2.8.1 Επίκλθςθ δάνειασ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ: 
Εφόςον οι προςφζροντεσ ςτθρίηονται ςτθ χρθματοοικονομικι επάρκεια τρίτων Φορζων που δεν 
μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, πρζπει να 
αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ δζςμευςθσ των Φορζων (δάνεια χρθματοοικονομικι επάρκεια). Θ απόδειξθ τθσ 
δζςμευςθσ του τρίτου Φορζα γίνεται με τθν προςκόμιςθ: 
i. Ζγγραφθσ δζςμευςθσ τρίτου Οικονομικοφ Φορζα απευκυνόμενθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με 

τθν οποία αυτόσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων προσ τον 
προςφζροντα ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ΣΡΥ ςε αυτόν. 

ii. Ζγγραφθσ ςυμφωνίασ, με προγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θμερομθνία, μεταξφ 
τρίτου και προςφζροντα ι μζλουσ αυτοφ, από τθν οποία αποδεικνφεται ότι ο τρίτοσ δεςμεφεται 
να παρζχει τθν επικαλεςκείςα από τον προςφζροντα χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν 
εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

iii. Πλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ από τα οποία 
αποδεικνφεται θ χρθματοοικονομικι επάρκεια του τρίτου. 

iv. Νομιμοποιθτικϊν εγγράφων από τα οποία προκφπτουν νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του 
δανείηοντοσ τρίτου και οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν 
υπογραφι τουσ. 

Διευκρινίηεται ότι δε δφναται προςφζρων παράλλθλα να υποβάλλει προςφορά αυτοτελϊσ ι/και 
ωσ μζλοσ Ζνωςθσ, ι/και να ςτθρίξει τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια άλλου προςφζροντα που 
ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό. Επί ποινι απορρίψεωσ του ςυνόλου των κατατεκειμζνων προςφορϊν 
ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο προςφζρων και αποκλειςμοφ του από τον διαγωνιςμό, δε δφναται να 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του ίδιου προςφζροντα άνω τθσ μίασ ιδιότθτασ εκ των 
προαναφερκειςϊν. 
 
2.2.8.2 Επίκλθςθ δάνειασ τεχνικισ ικανότθτασ: 
Εφόςον οι προςφζροντεσ ςτθρίηονται ςτθν τεχνικι ικανότθτα τρίτων Φορζων που δεν μετζχουν 
ςτθν Ρροςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, πρζπει να αποδεικνφουν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τθν απαιτοφμενθ 
τεχνικι ικανότθτα, με τθν προςκόμιςθ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν (δάνεια τεχνικι ικανότθτα). 

Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ τρίτου Φορζα (δανείηοντοσ) γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςτθν Ρροςφορά: 
i.  Ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου Φορζα προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν οποία αυτόσ 

αναλαμβάνει, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ΣΡΥ ςε αυτόν, τθν παροχι των απαραίτθτων 
υπθρεςιϊν ςτον Ρροςφζροντα και για χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων αυτοφ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ii. Ζγγραφθσ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ, με προγενζςτερθ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ 
θμερομθνία, μεταξφ τρίτου και του προςφζροντα ι μζλουσ αυτοφ από τθν οποία αποδεικνφεται, 
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ότι ο τρίτοσ δεςμεφεται να αναλάβει τθν παροχι των απαραίτθτων υπθρεςιϊν ςτον 
προςφζροντα και για χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων αυτοφ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

iii. Πλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ τεχνικισ ικανότθτασ από τα οποία 
αποδεικνφεται θ ειδικι επαγγελματικι εμπειρία και θ τεχνικι ικανότθτα του τρίτου. 

iv. Νομιμοποιθτικϊν εγγράφων από τα οποία προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του 
δανείηοντοσ τρίτου και οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν 
υπογραφι τουσ. 

Στθν περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, όπωσ περιγράφονται ανωτζρω θ 
Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, 80 και 81, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των 
οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και 
εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τα άρκρα 73 και 74. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τον Οικονομικό Φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν 
πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 
1 και 2 του άρκρου 73 και άρκρου 74 (ν.44412/2016). Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από 
τον Οικονομικό Φορζα τθν αντικατάςταςθ Φορζα για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 73 και του άρκρου 74. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ Οικονομικοί Φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ  τθσ παραγράφου  2.2.3 και  β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια  επιλογισ των  
παραγράφων  2.2.4,  2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Επίςθσ οι 

Οικονομικοί Φορείσ κατακζτουν ζγγραφα τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ κριτθρίων επιλογισ του άρκρου 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ραραρτιματοσ 1. Σε 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 Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ϊσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Οικονομικϊν 
Φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ 
τθσ ζνωςθσ. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των Οικονομικϊν Φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παρ. 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ ςτισ 
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περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που προςφζρων 
Οικονομικόσ Φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων Φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παρ. 2.2.5 
- 2.2.8). Ο Οικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν Φορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν 
υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που 
θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 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 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι Οικονομικοί 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. 
Β. Για τθν απόδειξθ των ηθτουμζνων των παρ. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8, οι 
προςφζροντεσ Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά 
προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα 4. Επίςθσ: 
Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ 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. Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα 
δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω Οικονομικϊν Φορζων ςτον 
επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ 
εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που 
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ 
απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Οι 
Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που Οικονομικόσ Φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 
 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Ροιότθτασ - Τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων. 

 

Κριτιρια Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ (Συνολικι βαρφτθτα 70%) 

 

Κριτιριο Βακμολογία Βαρφτθτα Αξιολόγθςθ 

Τ1 – Αξιολόγθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 
Βακμόσ Αντοχισ ςε μθχανικζσ κροφςεισ (ΙΚ) 

 
Β1 =100 ζωσ 

120 

 
10% 

 
Τ1=Β1 x 0,10 

Τ2 – Αξιολόγθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 
Απόδοςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων (lm/W) 

 
Β2=100 ζωσ 

120 

 
15% 

 
Τ2=Β2 x 0,15 

Τ3– Αξιολόγθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 
Διατιρθςθ Φωτεινισ οισ Ρθγϊν LED Φωτιςτικϊν 
Σωμάτων 

 

Β3=100 ζωσ 
120 

 

20% 

 

Τ3=Β3 x 0,20 

Τ4 - «Χρονοδιάγραμμα, μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ, επόπτευςθσ, διαχείριςθσ και  
ελζγχου του ζργου. Εμπειρία, φιμθ και 
αξιοπιςτία Αναδόχου» 

Β4=100 ζωσ 
120 

10% Τ4= Β4 x 0,10 

Τ5 - Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ 
Τθλεελζγχου – Τθλεδιαχείριςθσ ςε ζργα 
Τθλεελζγχου – Τθλεδιαχείριςθσ οδοφωτιςμοφ  
 

Β5=100 ζωσ 
120 

10% Τ5= Β5 x 0,10 

T6 - Ετιςια Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (ςε Kw/h) 
B6 =100 ζωσ 

120 
35% T5 = B5 x 0,35 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
Θ τεχνικι αρτιότθτα τθσ πρόταςθσ αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι όχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο επόμενο 
ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Το ςφνολο τθσ βακμολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (Τ) προκφπτει 
από το άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, T6) δθλαδι: T=T1+T2+T3+T4+T5+T6. 
O προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

 

i. Θ βακμολόγθςθ Β1 του κριτθρίου Τ1 γίνεται με βάςθ τθν αντοχι ςε μθχανικζσ κροφςεισ 
(βακμόσ ΙΚ) των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ 
Ελζγχου κατά EN 62262. 

 

Τ1 Απαιτιςεισ 
βακμολογίασ 

Βακμολογία 
Β1 

 
10% 

Τα φωτιςτικά ςϊματα να ζχουν αντοχι ςε κροφςεισ IK08 κατά ΕΝ 62262 100 

Τα φωτιςτικά ςϊματα να ζχουν αντοχι ςε κροφςεισ IK09 κατά ΕΝ 62262 110 

Τα φωτιςτικά ςϊματα να ζχουν αντοχι ςε κροφςεισ IK10 κατά ΕΝ 62262 120 

 
Θα λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι διαφορετικζσ τιμζσ του ΙΚ και θ προςφορά κα βακμολογείται 
βάςει του αλγορίκμου:*100 Χ (Ρ1) + 110 Χ (Ρ2) + 120 Χ (Ρ3)+ / (Ρ1+ Ρ2+ Ρ3) 
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Ππου: 
Ρ1 = ποςότθτα φωτιςτικϊν με αντοχι ΙΚ08, 
Ρ2 = ποςότθτα φωτιςτικϊν με αντοχι ΙΚ09, 
Ρ3 = ποςότθτα φωτιςτικϊν με αντοχι ΙΚ10, 
 
Να ςθμειωκεί ότι, θ βακμολογία Β1 κα παραμζνει 100 ι 110 ι 120, βάςει όμωσ τθσ 
ςτρογγυλοποίθςθσ ςτθ πλθςιζςτερθ τιμι από αυτζσ. 
 

 
ii. Θ βακμολόγθςθ Β2 του κριτθρίου Τ2 γίνεται με βάςθ τθν απόδοςθ (lm/W) των 

προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Ελζγχου LM-79. 
 

Τ2 Απαιτιςεισ 
βακμολογίασ 

Βακμολογία 
Β2 

 
 

15% 

Τα φωτιςτικά ςϊματα ζχουν απόδοςθ ≥100 lm/W και <125 lm/W ςφμφωνα με 
τθν Ζκκεςθ Ελζγχου LM-79 

100 

Τα φωτιςτικά ςϊματα ζχουν απόδοςθ από ≥125lm/W ζωσ 140lm/W ςφμφωνα με 
τθν Ζκκεςθ Ελζγχου LM-79 

110 

Τα φωτιςτικά ςϊματα ζχουν απόδοςθ >140lm/W ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ 
Ελζγχου LM-79 

120 

 
Ϊσ αποκλειςτικι τιμι απόδοςθσ Ef (lumen/watt)                                                   των προςφερόμενων 
φωτιςτικϊν λαμβάνεται θ μζςθ ςτακμικι απόδοςθ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν όπου Ef(x) & Μ(x) 
είναι αντίςτοιχα θ απόδοςθ και τα τεμάχια του φωτιςτικοφ τφπου x , ενϊ Μ είναι τα ςυνολικά τεμάχια 
όλων των τφπων φωτιςτικϊν. Θ τιμι τθσ απόδοςθσ του κάκε φωτιςτικοφ κακορίηεται αποκλειςτικά από 
τθν ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-79 του κάκε τφπου. 
Στθν περίπτωςθ που προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου 
δείκτθ βακμολόγθςθσ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ δυςμενζςτερθ τιμι. 
 

 
iii. Θ βακμολόγθςθ Β3 του κριτθρίου Τ3 γίνεται με βάςθ τθν διατιρθςθ φωτεινισ ροισ των 

πθγϊν LED που διακζτουν τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα ςφμφωνα με τθν 
Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-80-TM21. 

 
 

Τ 3 Απαιτιςεισ 
βακμολογίασ 

Βακμολογία 
Β3 

 
 

 
20% 

Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του φωτιςτικοφ ςτο 70% τθσ 
αρχικισ φωτεινισ ροισ ςε διάρκεια ηωισ ≥50.000 ϊρεσ  και ≤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 

 

Ϊσ αποκλειςτικι τιμι διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ Ef                                              των προςφερόμενων  

φωτιςτικϊν λαμβάνεται θ μζςθ ςτακμικι διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των προςφερόμενων 
φωτιςτικϊν όπου Ef(x) & Μ(x) είναι αντίςτοιχα θ διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ και τα τεμάχια του 
φωτιςτικοφ τφπου x, ενϊ Μ είναι τα ςυνολικά τεμάχια όλων των τφπων φωτιςτικϊν.  
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Θ τιμι τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ του κάκε φωτιςτικοφ κακορίηεται αποκλειςτικά από τθν 
ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80 του κάκε τφπου φωτιςτικοφ. 
Στθν περίπτωςθ που προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου 
δείκτθ βακμολόγθςθσ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ δυςμενζςτερθ τιμι. 

 
iv. Θ βακμολόγθςθ Β4 του κριτθρίου T4 γίνεται με βάςθ τον τρόπο που ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ κα υλοποιιςει, κα εποπτεφει και κα διαχειρίηεται τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ ΣΡΥ.  

 
 

Τ4 
Απαιτιςεισ 

βακμολογίασ 
Βακμολογία 

Β4 

10% 

Χρονοδιάγραμμα, μεκοδολογία υλοποίθςθσ, επόπτευςθσ και διαχείριςθσ 
τθσ υπθρεςίασ. Εμπειρίακαι αξιοπιςτία υποψθφίου Αναδόχου. 

 πλθρότθτα τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ, επόπτευςθσ, διαχείριςθσ  
και ελζγχου κακϊσ και του χρονοδιαγράμματοσ που κα 
ακολουκθκεί, 

 εμπειρία ομάδασ ζργου και υλικοτεχνικισ υποδομισ 

Ελάχιςτθ 100 

 

Μζγιςτθ 120 

 
 Θ επιτροπι αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, τισ τεχνικζσ εκκζςεισ, τθν 
εμπειρία και τα τυπικά προςόντα του υποψιφιου αναδόχου και τθσ ομάδασ ζργου κακϊσ και τθν 
υλικοτεχνικι υποδομι, κα βακμολογιςει με τθν ανϊτερθ βακμολογία 120 τθν καλφτερθ δυνατι 
λφςθ. Οι υπόλοιπεσ λφςεισ κα βακμολογθκοφν αναλογικά με χαμθλότερθ βακμολογία το 100. 

 
 

v. Θ βακμολόγθςθ Β5 του κριτθρίου T5 γίνεται με βάςθ τον αρικμό προθγοφμενων ζργων 
οδοφωτιςμοφ ςτα οποία ζχει εφαρμοςκεί το προςφερόμενο λογιςμικό Τθλεελζγχου - 
Τθλεδιαχείριςθσ. Απαιτείται βεβαίωςθ  του τελικοφ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ φορζα ο 
οποίοσ προμθκεφτθκε το ςφςτθμα (Βεβαίωςθ του τελικοφ φορζα που κάνει χριςθ του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ).  

 

Τ5 Απαιτιςεισ Βακμολογίασ 
Βακμολογία 

Β4 

10% 

Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ 

Τθλεελζγχου – Τθλεδιαχείριςθσ οδοφωτιςμοφ 

ςε ζργα Τθλεελζγχου – Τθλεδιαχείριςθσ 

φωτιςτικϊν ςωμάτων οδοφωτιςμοφ. 

1 Ζργο 100 

2 ζωσ 3 Ζργα 110 

> 3 Ζργων 120 

 
vi. Θ βακμολόγθςθ B6 του κριτθρίου T6 γίνεται με βάςθ τθν προςφερόμενθ Ετιςια 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (ςε Kw/h) του κάκε υποψθφίου 
 
Για το κριτιριο Τ6 τθ μεγαλφτερθ βακμολογία Β6 παίρνει ο υποψιφιοσ που προςφζρει τθ 
μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ. 
 

Τ6 Απαιτιςεισ βακμολογίασ Βακμολογία Β6 

35% 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ≥ 55%  και < 60% 100 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ≥60%  ζωσ < 65% 110 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ≥65% 120 
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Θ τιμι βάςθσ 100 του κριτθρίου είναι το ελάχιςτο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ που προβλζπεται ςτθ 
Διακιρυξθ, δθλαδι 55% 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 
 
Στθ διάρκεια εξζταςθσ των Υποφακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», 
για τουσ υποψθφίουσ που δεν ςυγκεντρϊςουν ςε οποιοδιποτε από τα επιμζρουσ κριτιρια 
βακμολογία τουλάχιςτον 100 δεν ςυνεχίηεται θ εξζταςθ του υπολοίπου τθσ «ΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ» τουσ και δεν γίνονται δεκτοί. 
 
Οι υποψιφιοι που δεν γίνονται δεκτοί μετά τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ των Υποφακζλων 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», αποκλείονται από τθν διαδικαςία. 
 
Ο Υποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» δεν αποςφραγίηεται. 

 
 

2.3.3 Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Συνολικι Βαρφτθτα 30%): 
 
Οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και προκφπτουν από τθν 
ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ 2. Ριο ςυγκεκριμζνα θ 
βακμολογία ΒΟΡι τθσ κάκε Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το λόγο του χαμθλότερου 
ςυνολικοφ προςφερόμενου κόςτουσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι (ΣΡΚ)min, προσ το Βακμολογοφμενο 
Ρροςφερόμενο Συνολικό Κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι, που προκφπτει από τθν Οικονομικι 
Ρροςφορά (ΣΡΚ)ι, ωσ ακολοφκωσ : ΒΟΡι = 100 x (ΣΡΚ)min / (ΣΡΚ)ι, όπου: 
 α. ΣΡΚmin είναι το μικρότερο υποβλθκζν προςφερόμενο ςυνολικό κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα 
Αρχι (προκφπτει από το άκροιςμα του Συνολικοφ Οικονομικοφ Οφζλουσ του Αναδόχου (Α) και του 
Συνολικοφ κόςτουσ Ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Β), ενϊ, β. ΣΡΚι είναι το 
βακμολογοφμενο Συνολικό Ρροςφερόμενο Κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι (ΣΡΚι), που 
προκφπτει αντίςτοιχα από το άκροιςμα του προςφερόμενου Οικονομικοφ Οφζλουσ του Αναδόχου 
(Α) και του προςφερόμενου Συνολικοφ Κόςτουσ Ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Β). Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο ςυντελεςτισ 
βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UΟΡ= 30% 
 
2.3.4 Ρροςδιοριςμόσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ : Θ τελικι αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Ρροςφορά. Θ ςυνολικι βακμολογία Α για κάκε 
διαγωνιηόμενο προκφπτει από τον παρακάτω τφπο: Α = 0,30*ΒΟΡι + 0,70*Τ. Ο προκφπτων βακμόσ 
ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο διαγωνιηόμενοσ με τθν υψθλότερθ 
βακμολογία Α ανακθρφςςεται προςωρινόσ Ανάδοχοσ. Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ 
Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν Τεχνικι Ρροςφορά, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον 
προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των Οικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
Τεχνικζσ Ρροςφορζσ. 

 
2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα 1 ζωσ 3 τθσ 
Διακιρυξθσ. Θ Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
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υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλα τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν Ρροςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ (Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 
4412/2016). Πλα τα ζγγραφα των προςφορϊν κα πρζπει να ζχουν ςυνταχτεί ι να ζχουν επίςθμα 
μεταφραςτεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα επί ποινι αποκλειςμοφ. Εξαιροφνται τα ενθμερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο Υποψιφιοσ είναι 
απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ 
και ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο Διαγωνιςμό. Οι Ρροςφορζσ αφοροφν 
ςε ολόκλθρο το αντικείμενο του παρόντοσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ που 
υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα αντικειμζνου ι μζροσ 
αυτοφ, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε 
καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ 
τζτοιων προςφορϊν. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ 
με τθ ςυμμετοχι τουσ. Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των Ρροςφορϊν δεν 
γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι 
απόκρουςθ όρου τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. 
 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

*Ηλεκτρονική Διαδικαςία+ 
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, 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 άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πι- ςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνε - ται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 
910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγρα- φοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικα- ςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί Οικονομικοί Φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκε - ντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, 
εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ 
δεν προ βλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, 
θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 
2.4.2.3. Οι Οικονομικοί Φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
Οικονομικι Ρροςφορά του Οικονομικοφ Φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά. 
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ Οικονομικόσ Φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
 
2.4.2.4. Οι Οικονομικοί Φορείσ ςυντάςςουν τθν Τεχνικι και Οικονομικι τουσ Ρροςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

 
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 
υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ Οικονομικοφσ 
Φορείσ. Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον Οικονομικό Φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Στισ περιπτϊςεισ 
που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό Φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, 
κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
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αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει 
για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν 
προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 
Ο Υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει: 
 
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ: 
1. Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/16. 
Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 
ςυνοδεφεται από Εγγυθ- τικι Επιςτολι Συμμετοχισ, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, το φψοσ 
τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ μθ 
ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι 
178.636,00 €. 
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι 
αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 
Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ 
Ελλάδασ, αν δεν είναι διατυπωμζνεσ ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των 
Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκ- δότεσ 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.Μ. και διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ), 
η) 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 Σφμβαςθσ (ΣΡΥ). 
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Οικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ. 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του 
Διαγωνιςμοφ, αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθν Σφμβαςθ (ΣΡΥ) ι να κατακζςει προ τθσ 
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ (ΣΡΥ) Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει 
εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο 
Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Οικονομικό Φορζα που 
κθρφχκθκε Ανάδοχοσ με τθν προςκόμιςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016 και τθσ τροποποίθςθσ αυτοφ με βάςθ το Ν.2605/2019. 
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει, υπζρ του κυρίου του ζργου, αν ο προςφζρων 
αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι 
πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ΣΡΥ. Ρικανι ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ 
δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ. 

2. Συμπλθρωμζνο το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα 6 τθσ παροφςασ, το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του 
Ραραρτιματοσ 1 και μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Σε 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 Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
Οικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 
Επίςθσ: α. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων Οικονομικϊν Φορζων, 
κάκε τρίτοσ Φορζασ που δανείηει εμπειρία, οφείλει να υποβάλει ξεχωριςτό ΕΕΕΣ. Ειδικά ςτο Μζροσ 
IV «Κριτιρια Επιλογισ» του ΕΕΕΣ ςυμπλθρϊνονται τα πεδία εκείνα για τα οποία δανείηει τθν 
εμπειρία, β. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ (βλ. ΕΕΕΣ, μζροσ IV, παρ. Γ «ποςοςτό υπεργολαβίασ»), τμιμα/τα του αντικειμζνου τθσ 
παροφςθσ που υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ προςφοράσ του κάκε 
υπεργολάβοσ που αναλαμβάνει κάποιο από τα τμιματα αυτά, οφείλει να υποβάλει ξεχωριςτό ΕΕΕΣ. 
Τυχόν ςτοιχεία, που κατά τθν περιεχόμενθ ςτο ΕΕΕΣ διλωςθ προςφζροντοσ - ςτο πρόςωπο του 
οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ - αποδεικνφουν ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για 
απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 
3. Πλα τα δικαιολογθτικά - ζγγραφα τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ των κριτθρίων επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8 τθσ παροφςασ. 
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2.4.3.2 Τεχνικι Ρροφορά 
Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
Συςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολο τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Θ ενότθτα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ περιζχει τθν πρόταςθ του 
Οικονομικοφ Φορζα για το αντικείμενο τθσ παροφςασ, ςτθν οποία κα περιγράφεται θ μεκοδολογία 
και τα εργαλεία, που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Ειδικότερα, θ πρόταςθ πρζπει, κατ’ ελάχιςτον και επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιλαμβάνει : 
 Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι προτεινόμενθσ λφςθσ αναβάκμιςθσ του υπάρχοντοσ Συςτιματοσ 

που προςφζρει ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ. Στθν Τεχνικι Ρεριγραφι κα περιζχονται τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία ςχετικά με το τεχνικό προςωπικό και τον τεχνικό εξοπλιςμό. 

 Εκκζςεισ Ελζγχου κατά LM-79 και Φωτοτεχνικά δεδομζνα  ανά  κάκε  τφπο προςφερόμενων  
Φωτιςτικϊν  LED  ςε θλεκτρονικι μορφι τφπου .ies  ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςε λογιςμικό 
ανοικτοφ κϊδικα (DIALUX EVO). 

 Φωτοτεχνικά Μοντζλα, όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 3 «Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ», ςφμφωνα με το ΕΝ 13201 :2015. 

 Δικαιολογθτικά για το ςφνολο των προδιαγραφϊν που Ραραρτιματοσ 3 «Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ”, με τισ ςχετικζσ Δθλϊςεισ Συμμόρφωςθσ, Ριςτοποιιςεισ, Εκκζςεισ Δοκιμϊν 
και τα λοιπά δεδομζνα – τεκμιρια που ηθτοφνται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 3 «Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ». 

 Αναλυτικι περιγραφι Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ, που κα 
χρθςιμοποιθκεί, κακϊσ και του Συςτιματοσ περιοδικισ και επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ 
που κα εφαρμοςτεί. 

 Υπολογιςμό - τεκμθρίωςθ τθσ αναμενόμενθσ ετιςιασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. Επιςθμαίνεται 
ότι, για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των Φωτιςτικϊν, με βάςθ τθν οποία κα 
υπολογίηεται θ ετιςια εξοικονόμθςθ κα λαμβάνεται υπόψθ, κατά τουσ υπολογιςμοφσ, επί 
ποινι αποκλειςμοφ, θ ιςχφσ κάκε τφπου φωτιςτικοφ ςφμφωνα με τθν κατανάλωςθ που 
αναγράφεται ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM79 του κάκε φωτιςτικοφ. 

 Τεκμθρίωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, με ονοματεπϊνυμο και επαγγελματικά προςόντα των μελϊν 
του προςωπικοφ που επιφορτίηονται για τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ, ςυνυποβάλλοντασ βιογραφικά, 
πτυχία, άδειεσ των επιμζρουσ ατόμων τθσ Ομάδασ Ζργου που κα δθλωκεί. 

 Τεχνικόσ Εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ από τον προςφζροντα  με τθν οποία κα δθλϊςει ότι: «Σε περίπτωςθ που ο 
Οικονομικόσ Φορζασ αναδειχκεί Ανάδοχοσ, δεςμεφεται ότι κα παρζχει εγγφθςθ 
καταςκευαςτι των προςφερόμενων ειδϊν για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ και ότι κα διακζτει 
ανταλλακτικά για τα προςφερόμενα είδθ (Φωτιςτικά, Αςφρματοσ ελεγκτισ φωτιςτικοφ, 
Αςφρματοσ ελεγκτισ κατανεμθτι, Κόμβοσ τθλεδιαχείριςθσ), για τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) 
ζτθ».  

 Οι προςφζροντεσ (οικονομικοί φορείσ) με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ οφείλουν να 

προςκομίςουν ζνα (1) δείγμα για κάκε προςφερόμενθ οικογζνεια φωτιςτικοφ και δείγματα για 

τον εξοπλιςμό του Συςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ (Αςφρματοσ 

Ελεγκτισ, Κόμβοσ Τθλεδιαχείριςθσ, Αςφρματοσ Ελεγκτισ Κατανεμθτι). Οι οικονομικοί φορείσ 

απαιτείται να κατακζςουν τα δείγματα εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 

υποβολι  τθσ προςφοράσ τουσ,  το οποίο κα πρζπει να φζρει τισ ενδείξεισ: ΔΕΙΓΜΑ για τον 

διαγωνιςμό, τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, τθν Ανακζτουςα Αρχι και πλιρθ ςτοιχεία του 
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οικονομικοφ φορζα. Θ Ανακζτουςα Αρχι κατά τθ δικι τθσ κρίςθ μπορεί να απαιτιςει από τουσ 

προςφζροντεσ, ςε θμερομθνία μεταγενζςτερθ από αυτισ τθσ υποβολισ τουσ, θ οποία κα 

οριςτεί και κα κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ 

του δείγματοσ. 

Π,τι 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. Τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ υποβάλλονται 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf. Πταν υπογράφονται από τον προςφζροντα φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι. Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ 
άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να 
φζρουν κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφο- νται από Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα ανα- γραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία 
ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus). 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ - Υποβολισ τουσ 

2.4.4.1 Κατάλογοσ Ρεριεχομζνων 
Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει τθν Οικονομικι Ρροςφορά του 
Οικονομικοφ Φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ 
ςτον (υπό)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον 
προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον θ Οικονομικι Ρροςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
Επιπρόςκετα του ανωτζρω παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου, ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» 
ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό, αρχείο το οποίο δθμιουργείται με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ 
που προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα 2: “Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ”. 
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορζσ ςτισ 
οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Το 
νόμιςμα τθσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά το ευρϊ, διαφορετικά θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Υποβολι οικονομικισ προςφοράσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυνεπάγεται τθν απόρριψι τθσ. 
Φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε είδουσ 
δαπάνεσ μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, αμοιβζσ καταςκευαςτϊν ι και υπεργολάβων, ταξίδια, ζξοδα 
προςωπικοφ κλπ. κα επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ςυνεπϊσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ από 
τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. 

 
2.4.4.2 Νόμιςμα Ρροςφοράσ 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε τφπο υπθρεςίασ κα εκφράηονται ςε ευρϊ με 
ακρίβεια δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, εκτόσ των περιπτϊςεων που αναφζρεται διαφορετικά. Στισ τιμζσ 
κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ (ζξοδα Τραπεηϊν, δαςμοί, φόροι, αναπροςαρμογι 
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τιμϊν, κλπ), εκτόσ από το ΦΡΑ, για τθν παροχι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και με τον τρόπο που 
προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο Υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με το ΦΡΑ. Σε 
περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Επιτροπι. Θ τιμι χωρίσ 
ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. Ρροςφορά 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 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον παρόντα Διαγωνιςμό 
για δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι τθσ 
θμερομθνίασ τθσ Θλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ . Ρροςφορά 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. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ 
αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Οικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί Οικονομικοί Φορείσ. 
Σε 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 οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
Θ Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον 
τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 
(Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν), 2.4.3 
(Ρεριεχόμενο Φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν) 2.4.5 
(Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, 
αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν 
ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ 
απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του 
ν. 4412/2016, δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν 
προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ και ςτθν περίπτωςθ Ενϊςεων 
Οικονομικϊν Φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ Οικονομικϊν Φορζων που 
ςυμμετζχουν, είτε αυτοτελϊσ, είτε ωσ μζλθ Ενϊςεων, η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, θ) θ οποία κζτει 
όρο αναπροςαρμογισ, κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται 
από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, ιτοι τθν 09/07/2021 και ϊρα 10:00 π.μ. 

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά  τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. Κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ από τον 
Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του Συςτιματοσ τα 
ςτοιχεία εκείνα που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα και αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά 
απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 
Αναλυτικότερα, ςθμαίνονται από τον προςφζροντα με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ 
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ Οικονομικόσ Φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 
Οικονομικι Ρροςφορά και τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 
Για τθν προαγωγι τθσ ςαφινειασ, ςε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο των Ρροςφορϊν 
χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ (abbreviations) για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι 
υποχρεωτικό για τουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ να αναφζρουν ςε ιδιαίτερο πίνακα, ςυνοδευτικό 
των Ρροςφορϊν, τισ ςυντομογραφίεσ αυτζσ και τθν επεξιγθςθ αυτϊν. 
Συντομογραφίεσ που εμφανίηονται μόνο μία φορά ςτο κείμενο μποροφν εναλλακτικά να 
αναπτφςςονται ςτο υποςζλιδο ι ςτο ίδιο το κείμενο. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ, κεωρείται 
δεδομζνο ότι ο Υποψιφιοσ είναι απολφτωσ ενιμεροσ επί των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του 
αντικειμζνου του παρόντοσ, των πθγϊν προζλευςθσ των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ 
κ.λπ., και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο του Διαγωνιςμοφ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων 
τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του Οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό Πργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 
μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
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ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι1 προσ ζγκριςθ. 
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι 2 απαιτεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται: ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τθν ίδια βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των Οικονομικϊν Φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 
και παρουςία αυτϊν των Οικονομικϊν Φορζων. 
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια 
αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ 
προςφζροντεσ3. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ Αναδόχου Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει 

ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ, μζςω του Συςτιματοσ, ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 

να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο) και τον καλεί να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δζκα 

(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του Ν.4250/2014 (Α’74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 

2.2.9.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ και 2.2.8 αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό Ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
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από αυτόν εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν παράγονται από 
τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι. 
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 103 του Ν.4412/2016, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει 
τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ 
που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ 
τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

              

2 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
3 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι 
τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 
Αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παρ. 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
τθσ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 103 του Ν.4412/2016 και τθ 
διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ Αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105. 

 
3.3 Κατακφρωςθ - Σφναψθ Σφμβαςθσ 
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό Ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ. 
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και 
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί 
τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372, 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό Ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει, 
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που 
ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ 20 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 
 

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

και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 

νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 

πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 

πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε 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 ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

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

ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 

«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό τθσ 

άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του 

Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 

1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, 

ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 

προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από 
άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψιφιοι. 
Κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 

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

μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 





40 

 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 

νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 

περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 

απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί 
να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 
διαδικαςίασ . 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε 
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε 

(5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ 
Οι χριςτεσ - Οικονομικοί Φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 

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

ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ Ανακζτουςα Αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

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

άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ 
τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 
4412/2016. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
 

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

 
 
 
 

Τρίπολθ, Μάιοσ 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ 
Γεωλόγοσ με Αϋ β. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 

 
 
 
 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΘΣ 
Αγρ. Τοπ. Μθχ. με Α’ β. 

 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 662/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ 1 : ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
1. ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΣΡΥ) 
Θ Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ) που κα υπογραφεί αφορά τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να 
παράςχει υπθρεςίεσ για τθν: «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του 
Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με 
εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια», ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Σκοπόσ είναι θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ ςυνολικά, 
ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ (κατανάλωςθ ενζργειασ), κακϊσ και οι 
απαιτοφμενεσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ του νζου Συςτιματοσ, για χρονικό διάςτθμα 12 
ετϊν. 
Στθν ΣΡΥ κα ρυκμίηονται αναλυτικά όςα κζματα προβλζπονται ςτο άρκρο 16 του Ν.3855/2010 
(ΦΕΚ 95 Α’/23-06- 2010), ειδικότερα για τισ Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) και τθν 
υλοποίθςθ αυτϊν Σφμφωνα με το ν. 4342/2015 Άρκρο 3 / Οριςμοί (άρκρο τθσ Οδθγίασ 
2012/27/ΕΕ) που αφορά τθ «ςυμβατικι ςυμφωνία μεταξφ του Δικαιοφχου και του Ραρόχου μζτρου 
βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ οποία επαλθκεφεται και παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, 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 ΣΡΥ που κα υπογραφεί μεταξφ του Αναδόχου και τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχει ςαν βαςικά χαρακτθριςτικά: α. τθν Συνολικά Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ, και β. το Συνολικά Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για το 
Σφνολο τθσ Ρεριόδου Αναφοράσ, για το οποίο κα δεςμευτεί ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτθν 
Ρροςφορά του και κα είναι ανεξάρτθτο από τθν Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, θ οποία και 
κα κακορίηει το φψοσ τθσ αμοιβισ του (αφαιρουμζνων ρθτρϊν, κλπ). 

Ο «Ενεργειακόσ Ζλεγχοσ», αφορά τθν ςυςτθματικι 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 οικονομικά 
αποτελεςματικζσ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςυντάςςεται ςχετικι Ζκκεςθ 
Αποτελεςμάτων (Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ). 

Αναλυτικότερα για τον προςδιοριςμό των προαναφερόμενων παραμζτρων, αναφζρονται οι εξισ 
οριςμοί: 
1. Συνολικι Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που 

εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

2. Συνολικό Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ: Το Οικονομικό Πφελοσ που εγγυάται ο 
Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

3. Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Θ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ) που εγγυάται ο 
Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ όπωσ αναλφεται ςτθν 
Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

4. Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Το Οικονομικό Πφελοσ 
εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ςαν αποτζλεςμα 
τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

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

6. Εκκακάριςθ (ανά ζτοσ): Θ περιοδικι διαδικαςία Τεχνικισ και Οικονομικισ αποτίμθςθσ τθσ 
προόδου του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ και προςδιοριςμοφ του Ρραγματικοφ Οικονομικοφ 
Ανταλλάγματοσ του Αναδόχου. 
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7. Ρερίοδοσ Ραρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο): Θ επαναλαμβανόμενθ χρονικι περίοδοσ, ςτθ λιξθ 
τθσ οποίασ υπολογίηεται θ Ρραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ, το Ρραγματικό Οικονομικό 
Πφελοσ και το Ρραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα. 

8. Ρροβλεπόμενθ Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ 
κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ Συμβατικι Εγκατάςταςθ εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, θ 
οποία υπολογίηεται με βάςθ των παραδοχϊν τθσ Διακιρυξθσ (κατανάλωςθσ ςυμβατικϊν 
φωτιςτικϊν, τιμι κιλοβατϊρασ, και ϊρεσ λειτουργίασ των Φωτιςτικϊν κακϊσ και το Εγχειρίδιο 
διαδικαςίασ Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ), 
που εκπονεί ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΣΡΥ. 

9. Ρραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ 
εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται, μζςω μετριςεων Συςτιματοσ 
Τθλεδιαχείριςθσ βάςει τθσ μεκοδολογίασ του Εγχειρίδιου Διαδικαςίασ Ελζγχου - 
Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο 
Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΣΡΥ. 

10. Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ  που προκφπτει από τθν εφαρμογι του Εγχειριδίου τθσ Διαδικαςίασ 
Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ – Ρλθρωμϊν  εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (προςδιορίηεται 
ωσ διαφορά τθσ Ρραγματικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ από τθν Ρροβλεπόμενθ Ενεργειακι 
Κατανάλωςθ τθσ Ρεριόδου). 

11. Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Το Οικονομικό Πφελοσ που 
προκφπτει από τθν Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ 

12. Συνολικι Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ ςυνολικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 
ΣΡΥ. 

13. Συνολικό Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ: Το ςυνολικό Οικονομικό Πφελοσ που προκφπτει 
ωσ αποτζλεςμα τθσ Συνολικισ Ρραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. 

14. Συμβατικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Θ προβλεπόμενθ από τθ Σφμβαςθ, αμοιβι του 
Οικονομικοφ Φορζα για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Ρεριόδου 
Ραρακολοφκθςθσ. 

15. Ρραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Θ αποδιδόμενθ ςτον Οικονομικό Φορζα αμοιβι για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν 
Ζκκεςθ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ). 

16. Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν: Θ αναφορά που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο 
Σφμβουλο με τθν ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ ι ομάδασ εργαςιϊν που εκτελείται ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςα. 

17. Ριςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ τριμθνιαίασ αμοιβισ Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»: Θ 
βεβαίωςθ που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ειςιγθςθ του Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, 
για το φψοσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ τριμθνιαίασ περιόδου παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό ο 
Ανάδοχοσ να τθν χρθςιμοποιιςει για τθν αποδζςμευςθ του αντίςτοιχου ποςοφ για τθν 
πλθρωμι του. 

18. Ζκκεςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ Ζκκεςθ που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο 
Σφμβουλο, ςτο τζλοσ κάκε Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει 
μετριςεισ και υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον προςδιοριςμό τθσ Ρραγματικισ 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, του Ρραγματικοφ Οικονομικοφ Οφζλουσ, κακϊσ και τθν Οικονομικι 
Εκκακάριςθ για τον προςδιοριςμό του Ρραγματικοφ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του 
Οικονομικοφ Φορζα, για τθν Ρερίοδο Ραρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ Τριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου». 

19. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ: Ο Σφμβουλοσ που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
μζςω τθσ ανάδειξθσ του από Διαγωνιςτικι Διαδικαςία (Ανοιχτόσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ 
Διαγωνιςμόσ) που κα διεξαχκεί, για τθν υποβοικθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε ότι αφορά τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΣΡΥ. Ραρακολουκεί και πιςτοποιεί με βάςθ τθ 
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ΣΡΥ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με τα Συμβατικά 
Τεφχθ και τα λοιπά ζγγραφα αυτισ. 

20. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ 
υπθρεςίασ τθσ παροφςασ, κα οριςτεί «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ)» 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 . 
Αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι 
και οριςτικι παραλαβι των αντικειμζνων των Συμβατικϊν Τευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ 
ΕΡΡΕ ςε ςυνεργαςία με τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο ελζγχει δειγματολθπτικά τα Φωτιςτικά που 
κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. Ο ζλεγχοσ αφορά CE (EMC και LVD), 
κακϊσ και των φωτομετρικϊν μεγεκϊν των αντίςτοιχων εργαςτθρίων. Θ ΕΡΡΕ ειςθγείται ςτο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ΣΡΥ 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. 

 
2. ΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα παρακάτω ζγγραφα, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ, που κα καταρτιςτεί και 
ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 1. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), 2. Διακιρυξθ – 
Ραραρτιματα αυτισ και τυχόν διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ, 3. Ρροςφορά του Αναδόχου. Τα 
Συμβατικά Τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται και ςε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 
διατάξεισ ι όροι ςε αυτά και υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ 
ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ανωτζρω. Λάκθ ι παραλείψεισ αυτϊν, μπορεί να διορκϊνονται 
πριν τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των 
διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ 
όρουσ τθσ, που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 
 
3. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΔΙΑΚΕΙΑ – ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΣΡΥ) 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ΣΡΥ διζπεται από τα κάτωκι: 
1. Διάρκεια ΣΡΥ: 12 ζτθ από τθν ςυνολικι παραλαβι του νζου Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ 

και τθν κζςθ ςε λειτουργία του. 

2. Οριςμόσ Επιβλζπουςασ Αρχισ: Από τθν Ρεριφζρεια με τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ 
ορίηει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ). 

3. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ 
υπθρεςίασ τθσ παροφςασ, κα οριςτεί «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ)» 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. Αρμοδιότθτα τθσ 
ΕΡΡΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι 
παραλαβι των αντικειμζνων των Συμβατικϊν Τευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΡΡΕ ςε 
ςυνεργαςία με τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο ελζγχει δειγματολθπτικά τα Φωτιςτικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 
Ο ζλεγχοσ αφορά CE (EMC και LVD), κακϊσ και των φωτομετρικϊν μεγεκϊν των αντίςτοιχων 
εργαςτθρίων. Θ ΕΡΡΕ ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ΣΡΥ 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. 

4. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ: Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων, των μερϊν όπωσ απορρζουν από τθ 
ΣΡΥ, κα παρακολουκείται από Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, ο οποίοσ κα οριςτεί από τθν Ρεριφζρεια, 
μζςω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, για τθν παρακολοφκθςθ των όρων τθσ ΣΡΥ (Εγχειρίδιο 
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Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ για το Ρρόγραμμα Ελζγχου - Επαλικευςθσ τθσ εξοικονόμθςθσ και των 
Επιπζδων Φωτιςμοφ), τθν ειςιγθςθ ςτθν ΕΡΡΕ για τισ περιοδικζσ πλθρωμζσ του Αναδόχου, τθν 
ειςιγθςθ επί τροποποιιςεων τθσ ΣΡΥ, όπωσ και άλλων προβλζψεων που αναφζρονται ςτθ 
παροφςα και κα ςυνεργάηεται με τθν ΕΡΡΕ και τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιων εκ των ουςιωδϊν όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανεξάρτθτοσ 
Σφμβουλοσ κα ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ κα τθν υποβάλλει ςτον Ανάδοχο για ςυμμόρφωςθ 
και ςτθν ΕΡΡΕ και τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για ενθμζρωςθ. 

5. Ακολουκοφμενα Ρρότυπα - Ρροδιαγραφζσ: Μελζτθ - Ρροδιαγραφι του νζου Συςτιματοσ 
ςτθριηόμενου ςε Φωτιςτικά και υλικά τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςφμφωνα 
με τα ιςχφοντα Εκνικά και Διεκνι Ρρότυπα, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ 
ςτθν παροφςασ. 

6. Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ Συµβατικι Εγκατάςταςθ, όπωσ 
ζχει προςδιοριςτεί με βάςθ προεκτίμθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στο Ραράρτθμα 3 
αναφζρονται οι τιµζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν κοςτολόγθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ 
ενζργειασ και τον υπολογιςµό του Οικονομικοφ Οφζλουσ από τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. 

7. Βάςεισ Υπολογιςμοφ Δεδομζνων: Στοιχεία Καταναλϊςεων και Λογαριαςμϊν με βάςθ τθν 
προεκτίμθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα 3. 

8. Ελάχιςτο επίπεδο Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ: Το 55% τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ 
φωτιςμοφ (χωρίσ τθν χριςθ adaptive lighting), όπωσ ζχει προςδιοριςτεί με βάςθ τθν 
προεκτίμθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

9. Μεταβατικό διάςτθμα ενεργοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ: Ρροβλζπεται μεταβατικό διάςτθμα 45 
θμερϊν από τθν κιρυξθ του Αναδόχου, για τθν ζγκριςθ και ενςωμάτωςθ Κανονιςτικϊν 
Εγγράφων, Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν προςφορά του Αναδόχου και τισ απαιτιςεισ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ραράρτθμα 1 
τθσ παροφςασ). 

10. Αξιολόγθςθ και Ζλεγχοσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ και τθσ ομαλισ τιρθςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ:  Ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ, εντόσ 45 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 
του με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΡΡΕ, ελζγχει και υποβάλλει προσ ζγκριςθ 
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα Κανονιςτικά Ζγγραφα, τθ Μεκοδολογία & 
το Εγχειρίδιο του Ανεξάρτθτου Ελζγχου κακϊσ και ότι άλλο κρικεί απαραίτθτο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ. 

11. Εγκατάςταςθ Αναδόχου: Υπογραφι ΣΡΥ και ζγκριςθ διαδικαςίασ Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - 
Ρλθρωμϊν από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο και τθν ΕΡΡΕ. 

12. Αξιολόγθςθ, Ζλεγχοσ - Τροποποιιςεισ τθσ ΣΡΥ: 
 Ζγγραφα και Ενζργειεσ τθσ Επιβλζπουςασ Αρχισ, 

 Ειςθγιςεισ Ανεξάρτθτου Συμβοφλου & ΕΡΡΕ, 
 Ετιςιοσ Απολογιςτικόσ Ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ΣΡΥ, ειςθγιςεων για τροποποιιςεισ, εντόσ των 

ορίων τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, ςφμφωνα με τουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ προςφοράσ και 
τθσ αρχικισ ΣΡΥ. 

13. Διαιτθςία: Συμφωνείται ριτρα διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν μεταξφ Αναδόχου 
και Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ διαιτθτικι επίλυςθ αυτϊν των διαφορϊν 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 Σφμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ αρχισ λαμβάνονται κατά 
πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

14. Φωτοτεχνικζσ Μετριςεισ Ζνταςθσ Φωτιςμοφ – Αποτυπϊςεισ: 

 Δειγματολθπτικζσ μετριςεισ του Αναδόχου (30) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, 
ανά τφπο Φωτιςτικϊν, μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ 
ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ 
εγκατάςταςθσ. Το κόςτοσ των μετριςεων βαραίνει τον Ανάδοχο. 
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 Οι 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 Σφμβουλοσ και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
(ΕΡΡΕ) για ζλεγχο – αποδοχι. 

 Ο Ανάδοχοσ δφναται ανά 24 μινεσ να υποβάλλει προτάςεισ, οι οποίεσ κα αξιολογοφνται 
από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, κα αφοροφν ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν αναβάκμιςθσ - 
εξοικονόμθςθσ και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΡΡΕ) για ζλεγχο – αποδοχι. 

15. Μζγιςτοσ Χρόνοσ Υλοποίθςθσ: Θα υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ 
Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, από τουσ προςφζροντεσ, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι 
μικρότερο των 12 μθνϊν. 

16. Ελάχιςτθ Εξοικονόμθςθ ςτο Σφςτθμα Οδοφωτιςμοφ του Εκνικοφ Δικτφου αρμοδιότθτασ τθσ 
Ρεριφζρειασ: 
Στο 55% (χωρίσ τθ χριςθ adaptive lighting). 

17. Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν φωτιςτικϊν που δεν 
είχαν αρχικά προβλεφκεί ςτθν Διακιρυξθ: α. Εντόσ 6 μθνϊν υποβολι από τον Ανάδοχο 
ςχεδίου αναγκαίων παρεμβάςεων. Οι νζεσ παρεμβάςεισ κα αποτελοφν προςκικθ τθσ 
υφιςτάμενθσ ΣΡΥ, με χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, κατόπιν αξιολόγθςθσ από τον 
Ανεξάρτθτο Σφμβουλο και αποδοχισ από τθν ΕΡΡΕ. 

18. Υποχρζωςθ Αναδόχου για ενεργειακζσ υπθρεςίεσ νζων φωτιςτικϊν ςθμείων που εγκακιςτά 
θ Ανακζτουςα Αρχι με δικζσ του δαπάνεσ και δεν προβλζπονται ςτθν Διακιρυξθ: 100% με 
προβλζψεισ επζκταςθσ τθσ ΣΡΥ, με χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, ςε περιπτϊςεισ επζκταςθσ 
δικτφου, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ Αρχικισ ΣΡΥ. 

19. Ευκφνθ αποκλειςτικισ Διαχείριςθσ - Λειτουργίασ του Συςτιματοσ: Ανάδοχοσ 100%. 
20. Επζμβαςθ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν: 100% Ανάδοχοσ εντόσ 72 ωρϊν, για κάκε βλάβθ 

που αφορά τον εξοπλιςμό που ζχει εγκαταςτιςει και εντοπίηεται από το Σφςτθμα 
Τθλεδιαχείριςθσ – Τθλεελζγχου & Ελζγχου Ενζργειασ. 

21. Ιδιοκτθςία Υποδομϊν, Εξοπλιςμοφ και Δικτφων: Θ Ρεριφζρεια, ςτον οποίο ανικουν κατά 
κυριότθτα οι εγκαταςτάςεισ και οι υποδομζσ που ζχει εγκαταςτιςει. 

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

23. Συμμετοχι Αναδόχου ςτισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ του Συςτιματοσ - Αντικατάςταςθ 
φωτιςτικϊν ςωμάτων και εξοπλιςμοφ που ςυμπεριλιφκθκε ςτθ Σφμβαςθ: 100%. 

24. Δείκτεσ Απόδοςθσ και Επιδόςεων (KPIs): 

KPI (ελάχιςτεσ τιμζσ αναφοράσ) 
Τιμι 

Αναφοράσ 

KPI 1: Μείωςθ Καταναλιςκόμενθσ Ενζργειασ 55% 

KPI 2: Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ 72 ϊρεσ 

KPI 3: Ροςοςτό % βλαβϊν όπου θ αναγγελία αποκατάςταςισ τουσ, ζγινε εκπρόκεςμα. 5,00% 

KPI 4: Ροςοςτό % βλαβϊν των οποίων θ οριςτικι αποκατάςταςθ ζγινε εκπρόκεςμα. 5,00% 

KPI 5: Ροςοςτό % επαναλαμβανόμενων βλαβϊν επί του ςυνόλου. 10,00% 

KPI 6: Ροςοςτό % ελαττωμάτων που γνωςτοποιικθκαν μζςω Αιτθμάτων Ρολιτϊν ςε 
προγενζςτερο χρόνο από αυτόν τθσ αναγγελίασ και καταγραφισ τουσ ςτο ΡΣ του Αναδόχου. 

3,00% 

25. Ρλθρωμι Λογαριαςμϊν ΔΕΘ: Ευκφνθ 100% Ρεριφζρεια. 
26. Ευκφνεσ Αδειοδοτιςεων, ςυνδζςεων, νομιμότθτασ λειτουργίασ ςυςτθμάτων: Ρεριφζρεια 100%. 
27. Ροινικζσ Ευκφνεσ για τθ λειτουργία του Αναδόχου - Τιρθςθ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ: 

Ανάδοχοσ 100%. 
28. Μζτρθςθ και επαλικευςθ τθσ Τριμθνιαίασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και τθσ αντίςτοιχθσ 

Ρλθρωμισ του Αναδόχου (Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ, 
ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία IPMVP): 
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Θ διαδικαςία μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αφορά τθ ςυςτθματικι 
διαδικαςία  από τθν οποία προκφπτει επαρκισ γνϊςθ του υφιςτάμενου ςυνόλου των 
χαρακτθριςτικϊν Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ και μζςω του οποίου προςδιορίηεται ποςοτικά θ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςυντάςςεται Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων. Ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει ανά 
τρίμθνο, Δελτίο Μζτρθςθσ Καταναλϊςεων ςτο οποίο κα εμφανίηεται θ εξοικονόμθςθ που 
επετεφχκθ το προθγοφμενο διάςτθμα, ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ κα τεκμθριϊνει τθν 
παραπάνω εξοικονόμθςθ, μζςω τθσ «Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων 
ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία IPMVP» θ οποία περιγράφεται ακολοφκωσ : 
Για τουσ ςκοποφσ τθσ επαλικευςθσ κα λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω :  
Α. Θ «Ενζργεια Ρεριόδου Αναφοράσ» θ οποία ζχει υπολογιςτεί και είναι γνωςτι από τα Συμβατικά 
Τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, αφορά ςτθν ενεργειακι κατανάλωςθ του ζτουσ βάςθσ , με τισ 
απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, οι οποίεσ είναι: Αναγωγι τθσ «Ενζργειασ Ρεριόδου Αναφοράσ», ςε 
τριμθνιαία από ετιςια και προςαρμογι τθσ 
«Ενζργειασ Ρεριόδου 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 Σωμάτων, μζςω τθσ καταγραφισ του Αναδόχου. 
Β. Οι μετριςεισ των εγκατεςτθμζνων μετρθτϊν: Μετά τθν ςφγκριςθ των παραπάνω 
παραμζτρων  ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ κα επαλθκεφει ι όχι τθν τριμθνιαία εξοικονόμθςθ και 
κα τθν διαβιβάηει για ζλεγχο - αποδοχι ςτθν ΕΡΡΕ. 
Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθσ και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθσ 
μεκοδολογίασ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), 
προβλζπεται θ τιρθςθ οριςμζνων Βαςικϊν Γενικϊν Αρχϊν – Διαδικαςιϊν που περιγράφονται 
παρακάτω: 
Ανάλθψθ κινδφνου, υποχρεϊςεισ: 
Σφνοψθ κατανομισ υποχρεϊςεων και ανάλθψθσ κινδφνου για τα κφρια ςτοιχεία τθσ 
Μεκοδολογίασ Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ (IPMVP): 
Χρονοδιάγραμμα Εκκζςεων - Αναφορϊν: 
 Ρεριοδικζσ Εκκζςεισ Μζτρθςθσ - Επαλικευςθσ: 

– Χρόνοσ Υποβολισ / Χρόνοσ Ελζγχου. 
– Άλλεσ αναφορζσ Μζτρθςθσ – Υπολογιςμϊν. 

  Μορφι - Ρεριεχόμενο Εκκζςεων & Αναφορϊν: 
 Ρεριοδικζσ εκκζςεισ Μζτρθςθσ – Επαλικευςθσ. 
 Άλλεσ αναφορζσ Μζτρθςθσ – Υπολογιςμϊν. 
Σφνοψθ μεκοδολογίασ: 
 Ρεριγραφι Συμβατικισ Εγκατάςταςθσ και τρόπου επίτευξθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ 

και κόςτουσ. 
 Επιλογζσ διαδικαςιϊν μζτρθςθσ και επαλικευςθσ (A, B, C, D) από το Διεκνζσ Ρρωτόκολλο 

Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ (International Performance Measurement & Verification 
Protocol – IPMVP). 

 Ρεριγραφι δραςτθριοτιτων Μζτρθςθσ - Επαλικευςθσ για κάκε μζτρο εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ. 

 Ρεριγραφι των μεκόδων υπολογιςμοφ των εξοικονομιςεων για κάκε μζτρο εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 
Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ 
 Ρεριγραφι παραμζτρων που κακορίηουν τθ Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ (ϊρεσ 

λειτουργίασ, κλπ.) 
 Αναφορά δεδομζνων προςδιοριςμοφ βαςικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

– Ραρακολουκοφμενεσ παράμετροι. 
– Ραρακολοφκθςθ εξοπλιςμοφ. 
– Ρρόγραµµα δειγματολθψιϊν και μετριςεων. 
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– Εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ (περιγραφι, διαδικαςίεσ βακμονόμθςθσ, 
ςφάλματα). 

– Μορφι ςυλλογισ δεδομζνων. 
– Αποτελζςματα μετριςεων. 

Μεκοδολογία υπολογιςμοφ εξοικονομιςεων ενζργειασ: 
 Ρεριγραφι μεκοδολογίασ ανάλυςθσ δεδομζνων πριν από τουσ υπολογιςμοφσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 
 Ρθγζσ δεδομζνων και παραδοχϊν. 
 Τφποι και τεχνικζσ λεπτομζρειεσ των υπολογιςμϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 
 Ρροςαρμογζσ - διορκϊςεισ ςτα επίπεδα αναφοράσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων. 
 Τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται για υπολογιςμό των εξοικονομιςεων κόςτουσ κακϊσ και 

διαδικαςία αναπροςαρμογισ τουσ. 
Διαδικαςίεσ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ: 
 Ρεριγραφι παραμζτρων επθρεαςμοφ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Για κάκε παράμετρο 

περιγράφεται ο τρόποσ τθσ ποςοτικοποίθςθσ (μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ, παραδοχζσ, 
δεδομζνα καταςκευαςτι, τεχνικοί υπολογιςμοί, κλπ.). 

 Ραρακολουκοφμενεσ παράμετροι. 
 Λεπτομερισ αναφορά των ςυλλεγόμενων δεδομζνων. 

 Λεπτομζρειεσ παρακολουκοφμενου εξοπλιςμοφ (κζςθ, τφποσ, μοντζλο, κλπ.), 
 Ρρόγραµµα δειγματολθψιϊν – μετριςεων. 
 Εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ - παρακολοφκθςθσ (περιγραφι, διαδικαςίεσ βακμονόμθςθσ, ςφάλματα). 
 Μορφι ςυλλογισ δεδομζνων. 

 Αποτελζςματα μετριςεων. 
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ δεδομζνων 
 
 

Ζκκεςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: 
 Συντάςςεται Ζκκεςθ ςτο τζλοσ κάκε Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και 

περιλαμβάνει μετριςεισ και υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον προςδιοριςμό τθσ 
Ρραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, για τθν Ρερίοδο Ραρακολοφκθςθσ, τθν οποία και 
υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Θ πραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, κα είναι θ μείωςθ 
τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - 
Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ. 

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

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

Αναμενόμενθ Συνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
Σφμφωνα 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: 
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 Savings = (Baseline-Period Use or Demand - Reporting-Period Use or 

Demand) ± Adjustments Και ςε μετάφραςθ: 

 Αναμενόμενθ Εξοικονόμθςθ = (Χριςθ ι Ηιτθςθ Ρεριόδου Βαςικισ Γραμμισ – Χριςθ ι 
Ηιτθςθ Μετροφμενθσ Ρεριόδου) ± Ρροςαρμογζσ. 

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. Στο IPMVP περιγράφονται οι προχποκζςεισ για τον ορκό κακοριςμό τθσ βαςικισ 
γραμμισ. 
Σφμφωνα με τισ ςθμαντικότερεσ από αυτζσ θ περίοδοσ τθσ βαςικισ γραμμισ (baseline): 

 Θα πρζπει να αντιπροςωπεφει όλουσ τουσ τρόπουσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. Στθν 
περίπτωςι αυτι θ μζτρθςθ κα πρζπει να αντιπροςωπεφει όλουσ τουσ τφπουσ των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 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. Στθν περίπτωςθ του Οδοφωτιςμοφ 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. 

 Θα 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. 

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

Σφμφωνα με το IPMVP για τθν αποτφπωςθ των εξοικονομιςεων : 
 Με βάςθ τθν περίοδο απόδοςθσ ι αποφευχκείςα χριςθ ενζργειασ (Reporting – Period 

Basis or Avoided Energy Use). 

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

 Σφμφωνα 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. 

Ππου: ωσ προςαρμοςμζνθ ενζργεια βάςθσ ορίηεται θ ενζργεια βάςθσ πλζον των ςυνικων 
προςαρμογϊν (routine adjustments) που απαιτοφνται προκειμζνου να προςαρμοςτεί ςτισ 
ςυνκικεσ τθσ περιόδου απόδοςθσ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, και ελλείψει ανεξάρτθτων 
μεταβλθτϊν ςτο Σφςτθμα Οδοφωτιςμοφ για τθν δθμιουργία ενόσ μακθματικοφ μοντζλου το 
οποίο ςυςχετίηει τα πραγματικά ενεργειακά δεδομζνα τθσ ενζργειασ βάςθσ με κατάλλθλθ/εσ 
ανεξάρτθτθ/εσ μεταβλθτι/εσ ςτθν Ρερίοδο 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 δε - δομζνεσ. 

 

4. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
Οι εγγυιςεισ του Αναδόχου, προβλζπονται ωσ εξισ: 
1. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ αξίασ τθσ ΣΡΥ, εκτόσ ΦΡΑ, διάρκειασ 
που προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ που αναφζρεται ςτθν 
Σφμβαςθ  Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ),  από πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
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14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ - μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα. 

2. Θ ανωτζρω Εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 (παρ. 1Β), 
του νόμου 4412/2016 και εκδίδεται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν 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.Μ. και τθ διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 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) 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 ΣΡΥ. Υποδείγματα εγγυθτικϊν δίνονται ςτο Ραράρτθμα 7 τθσ 
παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

3. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ΣΡΥ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ 
το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 

4. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι εγκατάςταςθ των 
Φωτιςτικϊν (μζγιςτοσ χρόνοσ 12 μινεσ) και των λοιπϊν υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και 
αντικακίςταται από αντίςτοιχθ Εγγυθτικι Καλισ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ. 

5. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ΣΡΥ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ΣΡΥ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 

6. Θ Εγγφθςθ Καλισ 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 Σφμβαςθσ. 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 Καλισ Λειτουργίασ - Συντιρθςθσ, κα αφορά ςτθν ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ΣΡΥ και το φψοσ τθσ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5%, επί του ετιςιου ποςοφ καταβολισ ςτθν 
Ανάδοχο που κα προβλζπει θ ΣΡΥ, εκτόσ ΦΡΑ. Θα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του 
πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ τθσ ΣΡΥ και κα εκδίδεται ανάλογα με τα αναφερόμενα ςτο 
Κεφάλαιο 2: Γενικοί και Ειδικοί Προι Συμμετοχισ, άρκρο 2.1.5). 

8. Οι εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ και Καλισ Λειτουργίασ - Συντιρθςθσ, καταπίπτουν ςε 
περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα. 
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5. ΔΙΑΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Θ ΣΡΥ είναι ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και θ διάρκεια 
τθσ είναι 12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου από τθν ΕΡΡΕ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 
4412/2016, οι όροι των Συμβατικϊν Τευχϊν και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ 
 
6. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΣΡΥ 
και θ Ανακζτου - ςα Αρχι να εξαςφαλίςει του απαραίτθτουσ πόρουσ που κα προκφψουν από τθν 
εξοικονόμθςθ των δαπανϊν του που κα επιφζρει θ μείωςθ του Ενεργειακοφ του Κόςτουσ. 
 
7. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Οι υποχρεϊςεισ του Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, ορίηονται ωσ εξισ: 
1. Ραρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ του Συμβατικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΣΡΥ και το 

Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ και 
Επαλικευςθσ) που ζχει καταρτιςτεί από αυτόν, ζχει εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ζχει 
γίνει αποδεκτό από τον Ανάδοχο, και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ και προτάςεισ του, όπου 
κρίνεται απαραίτθτο, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο. 

2. Ριςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΣΡΥ, τθν επίτευξθ των όρων αυτισ με βάςθ τθν 
προςφορά του Αναδόχου και προςδιορίηει το τίμθμα κάκε περιοδικισ διλωςθσ, ειςθγοφμενοσ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3. Ελζγχει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθ ΣΡΥ και υποβάλλει 
παρατθριςεισ. 

4. Συμμετζχει ςτθν Τριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου και 
Ρεριφζρειασ. 

5. Υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του 
Συμβατικοφ Αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΣΡΥ που ζχει υπογραφεί, εφόςον προςκαλείται, 
κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

8. ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ - ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 
α. Οι εργαςίεσ ανάπτυξθσ και διαμόρφωςθσ κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν ΣΡΥ και ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τθν 
Μελζτθ Εφαρμογισ τθν οποία κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ ευκφνθ δε για 
τθν τιρθςθ των όρων αυτι βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
εκτελζςει το Αντικείμενο, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ και τισ διατάξεισ τθσ 
παροφςασ ΣΡΥ. 

Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα πρζπει να ζχει τα εξισ Ραραδοτζα: 
• Ραραδοτζο 1: Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Σωμάτων, μζςω 

επιμζτρθςθσ - καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ). 

• Ραραδοτζο 2: Κατθγοριοποίθςθ των Οδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015. 
• Ραραδοτζο 3: Ρραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Μελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ και 

Λαμπρότθτασ)  για κάκε κατθγορία Οδοφ και τθν γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ 
Οδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 

• Ραραδοτζο 4: Ρρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων LED, ςφμφωνα με τθν 
αντιςτοίχιςθ ςτο Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

• Ραραδοτζο 5: Ρρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Μετρθτϊν (Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ  
Ρροδιαγραφζσ), με ςκοπό  τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων για τον 
προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ του Δικτφου. Οι μετριςεισ 
αυτζσ κα κεωρθκοφν ωσ πραγματικι κατανάλωςθ του νζου Δικτφου. Μζςω τθσ 
λειτουργίασ του "Συςτιματοσ Τθλεελζγχου –  Τθλεχειριςμοφ  &  Ελζγχου  Ενζργειασ" και 
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των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα ςτοιχεία μζτρθςθσ κατανάλωςθσ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα επαλθκεφονται με βάςθ το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & 
Ελζγχου που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, για να εξάγονται τα 
αποτελζςματα του Ρλάνου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ. 

• Ραραδοτζο 6: Ραραμετροποίθςθ νζου  Συςτιματοσ,  ςτθριηόμενου  ςτον εξοπλιςμό  και  
τα υλικά  που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

• Ραραδοτζο 7: Οριςτικοποίθςθ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ 
Οδοφωτιςμοφ. 

 
 
 

9. ΥΡΕΓΟΛΑΒΟΙ 
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 

ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ / τμθμάτων τθσ ΣΡΥ 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. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ 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 αυ- τισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι 
ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανα- κζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ΣΡΥ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ΣΡΥ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά / δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του 
άρκρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο / υπεργολάβουσ τθσ ΣΡΥ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ / των τμθμάτων τθσ ΣΡΥ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται για τον Ανάδοχο, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ΣΡΥ, το(α) οποίο(α) ο 
Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά το ποςοςτό του (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ΣΡΥ. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται 
ξεχωριςτό ΕΕΕΣ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ΣΡΥ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

4. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 
6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

 
10. ΚΑΛΘ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ΣΡΥ 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. ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ παροφςασ ΣΡΥ, 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. Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ 
ορίηεται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και προβλζπεται ρθτά ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ και ςτθν 
ΣΡΥ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 72 ϊρεσ, εκτόσ αν προβλζπεται με αιτιολόγθςθ διαφορετικά 
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ςτθν εγκεκριμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ. Θ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ, γίνεται 
βάςει ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 
Ρροςφορά του Αναδόχου, τθν Μελζτθ Εφαρμογισ και τθν Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου 
Ελζγχου, που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο. Το Ρρόγραμμα Συντιρθςθσ μπορεί να 
ανακεωρείται κατά διαςτιματα μετά από πρόταςθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και τθν 
ςυμβολι του Ανεξάρτθτου Συμβοφλου. 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. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
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 και φυςικϊν καταςτροφϊν, που τότε ι αποκατάςταςθ τθσ ηθμία επιβαρφνει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 
τθσ ςφμβαςθσ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ. Ζνα πρωτότυπο τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ Σφμ- βαςθσ 
μαηί με τα Ραραρτιματά τθσ, κακϊσ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεϊν τθσ, κα 
παραδίδεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθν ζκδοςι τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με ευκφνθ του 
Αναδόχου. 
 

13. ΕΡΙΣΚΕΨΘ - ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ΕΡΡΕ και ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ δικαιοφνται ανά πάςα ςτιγμι και κακ' 
όλθ τθν διάρκεια τθσ ΣΡΥ 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 ΣΡΥ από τον Ανάδοχο. 
 
14. ΕΚΧΩΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
1. Τα δικαιϊματα που προζρχονται από τθ ΣΡΥ που κα υπογραφεί δε κα είναι με κανζνα τρόπο 

μεταβιβάςιμα ι εκχωρθτζα ςε πρόςωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται ςε 
αυτιν χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μζρουσ, που παρζχεται μόνον 
εγγράφωσ. Κατϋ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ ωσ άνω εκχϊρθςθ / μεταβίβαςθ δικαιωμάτων τθσ ΣΡΥ 
από τον Ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει ςε τρίτον ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 20% του μετοχικοφ 
κεφαλαίου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν 
Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ 
και ειςζρχεται νζο μζλοσ ςε αυτιν κατά ποςοςτό ςυμμετοχισ που δεν υπερβαίνει το 20%. 
Ομοίωσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν 
Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ. 

2. Αυτό δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ όπου ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει το ςφνολο τθσ ΣΡΥ ςε 100% 
κυγατρικι εταιρεία του εγκαταςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα τθσ ΕΕ. Στθν περίπτωςθ 
εκχϊρθςθσ τθσ ΣΡΥ ςε κυγατρικι εταιρεία ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει εκπρόςωπο ι/και 
αντίκλθτο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ο οποίοσ κα μιλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα. 

3. Εκχϊρθςθ τθσ ΣΡΥ είναι δυνατι και ςε Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα. 
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15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
 

Σε ότι 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 ΕΡΡΕ 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. Ρρζπει 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. Με μζριμνα και δαπάνεσ του να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτισ 
παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ, ςτα δίκτυα ΟΚΪ 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 κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ. Στθν 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 δα- πάνεσ, ςτα οποία κα ζχει. 

 

16. ΥΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
Σε ότι αφορά τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
1. Να 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. Να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι 
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ΣΡΥ τα ζγγραφα των αρμόδιων αρχϊν ςχετικά με 
τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

3. Να 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 ΣΡΥ ι παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι απορρζει από 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε 
ςε ςχζςθ με ςωματικζσ βλάβεσ. 

 
17. ΡΟΣΩΡΙΚΟ 
Σε ότι αφορά το προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΣΡΥ, ορίηονται τα εξισ: α. Ο 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 ΣΡΥ, β. Ο Ανάδοχοσ είναι ςυνολικά και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και οποιεςδιποτε 
άλλεσ πλθρωμζσ προσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, αςφάλιςθσ υγείασ - ςφνταξθσ, 
υπθρεςίεσ ι άλλεσ αρχζσ, κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ και προσ οποιουςδιποτε ςυνδζςμουσ, 
οργανιςμοφσ, επιμελθτι - ρια και ενϊςεισ, που αφοροφν το προςωπικό του, και τουσ υπαλλιλουσ, 
ςυνεργάτεσ, προςτθκζντεσ του. 
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18. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Οι υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ορίηονται ωσ εξισ: 
1. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ, κα διακζςει ςτθν ομάδα Ζργου του Αναδόχου τουσ αναγκαίουσ 

χϊρουσ που κα εργάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ. Οι χϊροι κα χρθςιμοποιθκοφν 
για τθν εγκατάςταςθ του Κζντρου Ελζγχου και θ παραχϊρθςθ τουσ πρζπει να γίνει εντόσ 15 
θμερϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ και κα είναι κατάλλθλοι για τθν τισ υποχρεϊςεισ 
υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

2. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, το αργότερο 15 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ, τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ), ενϊ 
διακζτει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ 
πορείασ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 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. Τθν 
αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου, β. Τθν 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. Τθν 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 Τμθμάτων τθσ, ϊςτε να 
αποφευχκοφν κακυςτεριςεισ ι προβλιματα ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 

5. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο που κα ζχει προκφψει από τθν 
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία που κα ζχει ολοκλθρωκεί, ο οποίοσ κα ζχει τισ υποχρεϊςεισ που 
περιγράφονται ανωτζρω (Άρκρο 7 τθσ παροφςασ). 

6. Οφείλει 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 Συμβατικϊν του Υποχρεϊςεων, 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 ΣΡΥ διατθρϊντασ και τθρϊντασ τουσ κανόνεσ εχεμφκειασ των 
εγγράφων. 

7. Οφείλει 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. 

8. Υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ. 
9. Είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του Συςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν 

ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςτο μπράτςο, ι μζχρι τθν λυχνιολαβι του λαμπτιρα, κάκε φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ. 

 
19. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ΣΡΥ ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
που αναφζρονται ςε αυτιν, με τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ 
και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Ρζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ: 
1. Το υπάρχουν υλικό που κα αποξθλωκεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιθκεί το αντικείμενο 

τθσ παροφςθσ, κα παραδοκεί ςτθν ΕΡΡΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα 
και ςφμφωνα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν. Αναλυτικά θ διαδικαςία κα περιγράφεται ςτθ 
Μελζτθ Εφαρμογισ του Αναδόχου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποβάλει αναλυτικό Ρρόγραμμα Ενεργειϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα και τισ υποχρεϊςεισ του ςτα Συμβατικά Τεφχθ. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, προκφπτουν αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν, τότε οι 
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αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ 
εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. 

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

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

5. Υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Συμβατικό 
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. 

6. 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 Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

7. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ 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. 

8. 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 ΣΡΥ. 
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. Σε 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. Αντι- 
κατάςταςθ 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. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα  Αρχι ζγκαιρα και εγγράφωσ, πριν 
από τθ ςχετικι αντικατάςταςθ. Σε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα πρζπει ο 
αντικαταςτάτθσ να είναι αποδεκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

9. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 
από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Συμβατικοφ 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. 

10. Τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν Ρροκιρυξθ και τθ 
ΣΡΥ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δε 
δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 
μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι ςτο 
πρόςωπο ενόσ εκ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του από άλλο μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ που ζχει καταςτεί αρχικόσ Ανάδοχοσ /ι από άλλον Οικονομικό Φορζα, ι ςυντρζχουν 
λόγοι εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ περιλαμβανομζνθσ τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ 
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ςυγχϊνευςθσ, ι λόγοι αφερεγγυότθτασ, ιδίωσ ςτο πλαίςιο πτωχευτικϊν - προπτωχευτικϊν 
διαδικαςιϊν, τότε ςτο βακμό που το άλλο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /ι ο άλλοσ Οικονομικόσ Φορζασ 
πλθροί τα ποιοτικά κριτιρια που κακορίςτθκαν αρχικά από τθν Ανακζτουςα αρχι και υπό τον 
όρο ότι θ κατά τα ανωτζρω διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ 
ΣΡΥ, τότε γίνεται υποκατάςταςθ του αρχικοφ Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρμογισ οι 
διατάξεισ του άρκρου 337 Ν. 4412/2016 περί τροποποίθςθσ τθσ ΣΡΥ χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

11. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, μπορεί να ςυςτιςει Κοινοπραξία ι Εταιρεία 
Ειδικοφ Σκοποφ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, πριν τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ και ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, θ Κοινοπραξία ι Εταιρεία Ειδικοφ Σκοποφ ωσ νομικι μορφι κα ευκφνεται 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

12. Ρριν τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία 
Σφμβαςθ Αςφαλιςτικισ Κάλυψθσ όλων των υπθρεςιϊν και ζργων που αποτελοφν αντικείμενο 
τθσ ΣΡΥ, ζνα πρωτότυπο ζγγραφο τθσ οποίασ, μαηί με όλα τα ςυνοδευτικά αυτισ 
Ραραρτιματα, 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 κλπ, β. κάκε αποηθμίωςθ για τθν 
αποκατάςταςθ ηθμίασ που προκλθκεί ς ε τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ. Σε περίπτωςθ 
οποιαδιποτε τροποποίθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει αντίγραφο ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

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

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

15. Υποχρεοφται να ξεκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ (60) θμερϊν από τθν υπογραφι 
τθσ ΣΡΥ με τα τυχόν παραρτιματα τθσ, χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο κα πρζπει να ζχει 
υλοποιθκεί θ Μελζτθ Εφαρμογισ και να ζχουν ενςωματωκεί τα Κανονιςτικά Ζγγραφα, και θ 
Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ) 
από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο. 

16. Υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ αυτι κα εξειδικεφεται ωσ διαδικαςία ςτο 
Εγχειρίδιο Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ). 

17. Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, και 
αποκλειςτικισ υπαιτιότθτασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτου προςϊπου, ξζνου προσ τον 
Ανάδοχο. Υποχρεοφται όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία ι τθν αποκλειςτικι υπαιτιότθτα και να 
προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Επιςθμαίνεται ότι, 
από τθν εκτζλεςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, καμία ζννομθ ςχζςθ δε δθμιουργείται μεταξφ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του προςωπικοφ του Αναδόχου που αςχολείται με το αντικείμενο 
τθσ παροφςασ. Οι υποχρεϊςεισ αναφζρονται ςυμπλθρωματικά με αυτζσ που αναφζρονται 
ρθτά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ. 

 

20. ΚΟΙΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Οι κοινζσ υποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου, ορίηονται ωσ εξισ: α. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ 
απόκριςθσ των ςυμβαλλομζνων ςε κάκε ζγγραφο ορίηεται ςε 10 εργάςιμεσ μζρεσ από τθν 
αποδεδειγμζνθ παραλαβι του, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ ΣΡΥ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
παρζλκει άπρακτθ θ εν λόγω προκεςμία, το περιεχόμενο  του εγγράφου κεωρείται αποδεκτό, β. 
Στα πλαίςια εκτζλεςθσ του Συμβατικοφ 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 Συμβοφλου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό και 
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προφορικό λόγο. Για τθν τυπικι αλλθλογραφία (ςυνοδευτικά, παραςτατικά, νομικά ζγγραφα, κλπ), 
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. Για τα Ραραδοτζα που 
απορρζουν από τθν εκτζλεςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι 
γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που κάποια Ραραδοτζα, από τθ μεκοδολογία ι από εργαλεία που πικανά 
χρθςιμοποιθκοφν, παράγονται ςε Αγγλικι γλϊςςα, κα μεταφραςτοφν, εφόςον απαιτθκεί, ςτθν 
Ελλθνικι με ευκφνθ και δαπάνθ του, γ . 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 ΣΡΥ που 
ςυνάπτεται, μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου. 
 

21. ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΡΤΩΤΟ - ΚΥΩΣΕΙΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 
Θ κιρυξθ του Οικονομικοφ Φορζα ςαν ζκπτωτου και οι κυρϊςεισ ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ, ζχουν ωσ 
εξισ: 
1. Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του ν. 4412/2016) από τθν ΣΡΥ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ΣΡΥ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία ι/και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ 
ΣΡΥ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων που μπορεί να χορθγθκοφν. 

2. Στθν 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 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. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ΣΡΥ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ τθσ 
ΣΡΥ. 

4. Σε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του Αναδόχου χωρίσ αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του, ο 
τελευταίοσ δφναται να ηθτιςει από αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 105- 106 του Ειςαγ. Νόμου Α.Κ. 

5. Στθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ υπολείπεται, με υπευκυνότθτα 
του Αναδόχου, μζχρι 5% τθσ προςδιοριςμζνθσ ςτθν Ρροςφορά 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. Στο τζλοσ κάκε Οικονομικοφ 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. Στθν περίπτωςθ που προ - κφπτει 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 
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ςτιγμι. Δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

 
22. ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΩΝ 
Σε ότι αφορά το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 
ΣΡΥ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, αναφζρονται τα εξισ: 
1. Πλα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, φωτιςτικά, λογιςμικό (software - hardware), κλπ, παραμζνουν 

ςτθν ιδιοκτθςία του Αναδόχου μζχρι το τζλοσ τθσ ΣΡΥ, οπότε παρζχονται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι άνευ ανταλλάγματοσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ (6) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΣΡΥ κα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι: α. τα 
καταγραφικά δεδομζνα του Συςτιματοσ (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία 
shapefile, κλπ) που κα ζχει ςτθ διάκεςθ του, επικαιροποιθμζνα κατά τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, β. το αρχείο των Φωτομετρικϊν Μελετϊν - Με- τριςεων, γ. Εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ αυτοματιςμοφσ και παράδοςθ του λογιςμικοφ 
με ανοιχτό κϊδικα, ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει και από τρίτουσ εκτόσ του Αναδόχου, δ. 
Ζκκεςθ για τθν ςυνολικι κατάςταςθ του Συςτιματοσ, από τθν οποία να προκφπτει θ 
δυνατότθτα πλιρουσ και αποδοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ για ζνα ζτοσ. Επίςθσ 
απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτο τζλοσ των προςφερόμενων ωρϊν λειτουργίασ των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων που ζχει προςφζρει ο Ανάδοχοσ (≥60.000), δε κα πρζπει να ξεπερνά το 30% τθσ 
αρχικισ ονομαςτικισ φωτεινισ ροισ, βάςει του προτφπου LM80 (L70 reported). Θ Εγγυθτικι 
καλισ Λειτουργίασ κα παραμείνει ςτθν κατοχι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 12 επιπλζον μινεσ 
μετά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ. Αρμόδια για τθν υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου και τθν 
ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ κα είναι θ ΕΡΡΕ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το αντικείμενο 
τθσ παροφςασ. 

3. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των ανωτζρω που αναπτφςςεται για τισ ανάγκεσ 
υλοποίθςθσ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Από τθν θμερομθνία αυτι μεταβιβάηεται άνευ άλλθσ διατφπωςθσ ι 
δαπάνθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

4. Σε 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. 

5. Ο Ανάδοχοσ, ςτο πζρασ τθσ ΣΡΥ, υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα 
περιγραφόμενα ςτθ ΣΡΥ, 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. 
Συνδρομζσ και ςχετικά ζξοδα που μπορεί να δικαιολογθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του 
Αντικειμζνου, κα πρζπει να προβλζπονται ρθτά από τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, να 
κοςτολογοφνται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του και να εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ 
εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ (μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) που προςφζρει. 

 
23. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΡΥ 
1. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 

όρων τθσ πα- ροφςασ ΣΡΥ να υποβάλει προςφυγι (άρκρο 205, ν. 4412/16), για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Αν. Αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ απόφαςθσ. 

2. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο Πργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ 
διοικθτικι προςφυγι, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 205 Ν.4412/16. 

3. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ΣΡΥ κα ιςχφει θ προβλεπόμενθ από το ωσ άνω άρκρο. 3 παρ. 14 
διαιτθτικι επίλυςθ όλων των διαφορϊν/διαφωνιϊν που τυχόν ανακφπτουν μεταξφ Αναδόχου 
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και Ανακζτουςασ Αρχισ. Εφόςον ο Ανάδοχοσ διαφωνεί με τθν εκδοκείςα διαιτθτικι απόφαςθ 
δικαιοφται να προςφφγει ςτα αρμόδια διοικθτικά δικαςτιρια των Ακθνϊν και να ηθτιςει τθν 
ακφρωςι τθσ. 

 

24. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
1. Ο 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 ΣΡΥ. 

2. Ανωτζρα βία ςθμαίνει οποιοδιποτε απρόβλεπτο - τυχαίο γεγονόσ που είναι εκτόσ 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. Ο 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. Θ 
απόδειξθ περιςτατικϊν που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ υποχρεοφται, μζςα ςε πζντε (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 αποδεικτικά 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. Σε 
περίπτωςθ που τα περιςτατικά δεν αναφερκοφν μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία και δεν 
προςκομιςκοφν τα αποδεικτικά 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. Ο 
Ανάδοχοσ δεν κα υπζχει καμία υποχρζωςθ να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ όταν θ ςυνζχιςθ 
κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του. 

6. Ϊσ 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 ΣΡΥ, 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 ΣΡΥ 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 και αποδειχκεί, 
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 ΣΡΥ 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΡΥ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει ι να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν θ 

Ανακζτουςα Αρχι κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου που αντιςτοιχεί ςτθν τριμθνιαία 
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αμοιβι του πζραν των (90) θμερϊν και εφόςον υπάρχει θ πιςτοποίθςθ του Ανεξάρτθτου 
Συμβοφλου, όπωσ αυτι κα προκφπτει με βάςθ το Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - 
Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν και εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ΣΡΥ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν εκπλθρϊνει 
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. Ρερίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ 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 ΣΡΥ, ςφμφωνα και με τουσ όρουσ του άρκρου 6 τθσ παροφςθσ και να διεκδικιςει 
το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ΣΡΥ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
1. Θ ΣΡΥ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ΣΡΥ. 
2. Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ΣΡΥ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτο Μζροσ Β - Γενικοί Προι : Αποκλειςμόσ Υποψθφίων (άρκρο 3) των Συμβατικϊν 
Τευχϊν, και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ. 
Στθν 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. 

3. Θ ΣΡΥ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με 
απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ (άρκρο 258 τθσ ΣΛΕΕ), υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ απόφαςθ εξεδόκθ μεταγενζςτερα τθσ ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ. Άλλωσ, ςυντρζχει 
υπαιτιότθτα από τθν πλευρά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που δεν ιλεγξε διεξοδικά προ τθσ 
ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ και ο Ανάδοχοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν 
Ανακζτουςα αρχι για κάκε ηθμία ι απϊλεια τθν οποία και κα υποςτεί εξ’ αυτοφ του λόγου. 

4. Ο 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. 

5. Τα αποτελζςματα τθσ κατά τα ανωτζρω καταγγελίασ επζρχονται από τθ νόμιμθ κοινοποίθςι τθσ 
από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτον Ανάδοχο. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
1. Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 

υποχρζωςισ του που πθγάηει από τθ ΣΡΥ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθ διαςφάλιςθ 
προϊόντων, εργαςιϊν, εγκαταςτάςεων. 

2. Να 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. 

3. Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ και βρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι υπεργολάβοι / 
ςυνεργάτεσ κα πράξουν το ίδιο. 

Το αργότερο 30 θμζρεσ μετά τθν καταγγελία τθσ ΣΡΥ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του 
Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 
οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ ΣΡΥ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ εκκακάριςθσ των 
μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. Θ Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει 
να εξοφλιςει τα παραδοκζντα υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, που δεν 
ζχει ακόμα πλθρϊςει ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου. 
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26. ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον Ανάδοχο 

μετά τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ. Θ παράδοςθ κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει 
για τον ςκοπό αυτό Ρρωτόκολλο Ραράδοςθσ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ. 

2. Σε περίπτωςθ λιξθσ ι καταγγελίασ τθσ ΣΡΥ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ 
τθσ Εγκατάςταςθσ, κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ ΣΡΥ ι τον χρόνο που επζρχονται τα αποτελζςματα 
τθσ καταγγελίασ, ςε οριηόμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει 
Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κατά τα 
οριηόμενα κατωτζρω. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςτθν κατάςταςθ που κα βρίςκεται αυτι κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ παροφςασ ΣΡΥ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εγκατάςταςθ είναι ςε λειτουργικι ετοιμότθτα. Ρροσ τον ςκοπό αυτό, 
ζξι (6) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΣΡΥ 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 ζξι (6) μθνϊν από τθ 
ςχετικι ζγγραφθ όχλθςθ του Αναδόχου από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Κατά τθν παράδοςθ, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει όλα τα ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ Θ/Μ 
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 

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά και καταλαμβάνει 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. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςκεί πλιρωσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθ 
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ απρόςκοπτθ μεταβίβαςθ τθσ 
λειτουργίασ αυτισ. 

 
27. ΑΜΟΙΒΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ 
Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ετιςια ποςά που αναφζρονται ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά του και υπό τθν προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενεσ 
μειϊςεισ κόςτουσ λειτουργίασ, παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ, 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 Κατανάλωςθσ (περιλαμβάνεται το 
ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν, υλικϊν και εργαςιϊν εγκατάςταςθσ) και περιλαμβάνεται ςτθν 
Οικονομικι του Ρροςφορά. 

2. Ρροχπόκεςθ 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 Σφμβαςθσ 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 Τρίμθνο». Αυτι θ αναγωγι κα γίνεται με 
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κάκε τρίμθνο χωριςτά, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα που 
ακολουκεί. 
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Τρίμθνο 
 

Ρερίοδοσ 
 

Θμζρεσ 

Ϊρεσ 

Λειτουργίασ 

Ανά Θμζρα 

 

Σφνολικζσ 
ϊρεσ 

λειτουργίασ 
Ρεριόδου 

Σφνολικζσ ϊρεσ 
λειτουργίασ 

Τριμινου 

 

Ροςοςτό ςυμμετοχισ 
- Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

 

1ο  Τ
 ρ

 ίμ
 θ

 ν 
ο 

1/1 - 14/1 14 15,75 220,48 

1222,03 28,12 

15/1 - 31/1 17 13,60 231,19 

1/2 - 14/2 14 14,93 208,99 

15/2 - 28/2 14 12,42 173,94 

1/3 - 14/3 14 13,73 192,15 

15/3 - 31/3 17 11,49 195,27 

 

2ο  Τ
 ρ

 ίμ
 θ

 ν
 ο

 

1/4 - 14/4 14 12,27 171,84 

920,27 21,18 

15/4 - 30/4 16 10,17 162,76 

1/5 - 14/5 14 10,94 153,13 

15/5 - 31/5 17 9,17 155,93 

1/6 - 14/6 14 9,96 139,50 

15/6 - 30/6 16 8,57 137,10 

 

3ο  Τ
 ρ

 ίμ
 θ

 ν 
ο 

1/7 - 14/7 14 9,81 137,37 

942,04 21,68 

15/7 - 31/7 17 8,85 150,52 

1/8 - 14/8 14 10,58 148,06 

15/8 - 31/8 17 9,74 165,62 

1/9 - 14/9 14 11,84 165,70 

15/9 - 30/9 16 10,92 174,78 

 

4ο  Τ
 ρ

 ίμ
 θ

 ν 
ο 

1/10 - 14/10 14 13,23 185,20 

1261,54 29,02 

15/10 - 31/10 17 12,16 206,67 

1/11 - 14/11 14 14,60 204,45 

15/11 - 30/11 16 13,21 211,39 

1/12 - 14/12 14 15,58 218,08 

15/12 - 31/12 17 13,87 235,75 

3. Ειδικά, προβλζπεται για τθν περίοδο εκτζλεςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ (από τθν ζναρξθ 
τοποκζτθςθσ των Φωτιςτικϊν 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 τα Φωτιςτικά LED, που 
ζχει τοποκετιςει μζχρι εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι. Τα 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. Ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό 
λογαριαςμό εντόσ 15 θμερϊν από τθν υποβολι του (με βάςθ το Ρλάνο Μζτρθςθσ και 
Επαλικευςθσ των εξοικονομιςεων ενζργειασ που κα περιλαμβάνεται ςτο εγκεκριμζνο, από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου που κα ζχει εκπονιςει και κα ζχει 
εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι) και εκδίδει πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ. Σε 
περίπτωςθ τροποποίθςθσ του υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ του Αναδόχου, κα πρζπει να 
υπάρχει πλιρθσ αιτιολόγθςθ, βάςει των πραγματικϊν μετριςεων ενζργειασ. Το πιςτοποιθτικό 
τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ διαβιβάηεται από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι (ΕΡΡΕ) για ζλεγχο – αποδοχι, θ οποία το κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο. Βάςει του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το 
τιμολόγιο τθσ αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι, υπό τισ προχποκζςεισ των παρ. 2 & 3 του παρόντοσ άρκρου, υποχρεοφται 
να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθν τριμθνιαία του αμοιβι εντόσ (30) θμερϊν από τθν ζκδοςθ του 
τιμολογίου και να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο το Ριςτοποιθτικό «Βεβαίωςθσ Τριμθνιαίασ 
Ρλθρωμισ», ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). Εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι δεν καταβάλει τθν εν 
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λόγω πλθρωμι του Αναδόχου εντόσ (3) μθνϊν, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αςκιςει, 
διαηευτικά/ι ςωρευτικά κατά τθν κρίςθ του, τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 
τθσ παροφςθσ, ιτοι: α. να αναςτείλει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι 
κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου πζρα των ενενιντα (90) θμερϊν και β. να καταγγείλει 
τθ ΣΡΥ για τον λόγο ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 
και να διεκδικιςει το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του ζωσ τθν θμερομθνία καταγγελίασ, 
με βάςθ τθν ΣΡΥ. 

6. Στθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ, τότε 
το προκφπτον Οικονομικό Πφελοσ κα διαμοιράηεται ςε Ανάδοχο και Ανακζτουςα Αρχι. Ο 
διαμοιραςμόσ του οφζλουσ κα γίνεται αναλογικά, με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου και κα 
καλφπτεται από τθν προβλεπόμενθ ριτρα ανακεϊρθςθσ, ςε ότι αφορά τθν πρόςκετθ αμοιβι 
του Αναδόχου. Το Οικονομικό Πφελοσ κα προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του 
πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ του πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ 
Τριμθνιαίασ Αμοιβισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ». 

7. Στο τζλοσ κάκε Οικονομικοφ 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. Στθν 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. 

8.  Ϊσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, 
κεωροφνται οι χρόνοι που αναφζρονται ςτθν ΣΡΥ. 

9.  Ϊσ 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. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ 
υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

28. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΡΥ 
1. Θ ΣΡΥ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςτισ περιπτϊςεισ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 132 (ν.4412/2016), φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Θ πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν 
του Συςτιματοσ, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

3. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ και τθσ φωτομετρικισ μελζτθσ προκφπτει ότι υπάρχει 
ςυμφερότερθ λφςθ, τότε ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τεχνικι και οικονομικι πρόταςθ προσ 
διαπραγμάτευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με βάςθ τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο 
άρκρο 132 του ν.4412/2016 και φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4. Τροποποιιςεισ ςτθν ΣΡΥ μποροφν να αποτελζςουν και τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 3 του 
παρόντοσ. 

 
29. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
Σε ότι αφορά το κακεςτϊσ δικαιοδοςίασ, το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθν διαδικαςία επίλυςθσ 
διαφορϊν, αναφζρονται τα εξισ με ςειρά προτεραιότθτασ: α. Για κάκε διαφωνία ι διαφορά 
ςχετικι με το περιεχόμενο τθσ ΣΡΥ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι 
προςπάκεια για εξϊδικθ λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κα - νόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν, β. Κατά κάκε πράξθσ, απόφαςθσ ι παράλειψθσ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ που βλάπτει ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου, αυτόσ υποβάλλει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ 
Ανακζτουςασ αρχισ εκπροςωποφμενθσ νομίμωσ εν προκειμζνω από το ΔΣ εντόσ (5) θμερϊν από 
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τθν θμερομθνία που ζλαβε χϊρα το γενεςιουργό γεγονόσ ι τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ 
βλαπτικισ πράξθσ, 
γ) Εάν θ διαφωνία εξακολουκεί, κα επιλφεται με προςφυγι ςτθ διαιτθςία και ςυμφωνείται ριτρα 
διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν μεταξφ Αναδόχου και Ρεριφζρειασ. Θ διαιτθτικι 
επίλυςθ αυτϊν των διαφορϊν 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 Σφμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ 
διαιτθτικισ αρχισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια 
Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρίςταται 
ςτισ ςυνεδριάςεισ. δ) Εάν θ ριτρα διαιτθςίασ είναι ανζφικτθ ι ανεφάρμοςτθ οι ζννομεσ ςχζςεισ 
και διαφορζσ που κα προκφπτουν από τθν κατάρτιςθ, εκτζλεςθ και ερμθνεία τθσ ΣΡΥ μεταξφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, κακϊσ και από κάκε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ οργάνου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλου ςυμβαλλόμενου με τθν Ρεριφζρεια και πάντοτε ςε ςχζςθ με 
ςυγκεκριμζνθ Σφμβαςθ, κα διζπονται από το ελλθνικό ουςιαςτικό, αλλά και δικονομικό δίκαιο, 
αποκλειςτικά δε αρμόδια για τθν επίλυςθ κάκε προκφπτουςασ διαφοράσ των ςυμβαλλομζνων κα 
είναι τα κακ' φλθ αρμόδια δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 
 

30. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 
Οι γνωςτοποιιςεισ – κοινοποιιςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ΣΡΥ, ορίηονται ωσ εξισ: 
1. Σε όποιο ςθμείο τθσ ΣΡΥ υπάρχει διάταξθ για τθ γνωςτοποίθςθ ι κοινοποίθςθ οποιουδιποτε 

γεγονότοσ ι διλωςθσ οποιουδιποτε προςϊπου, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςτθν ΣΡΥ, θ 
ειδοποίθςθ κα γίνεται εγγράφωσ. 

2. Κάκε 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. Κάκε γνωςτοποίθςθ, κοινοποίθςθ ι επίδοςθ κάκε εγγράφου κα 
πραγματοποιείται εγκφρωσ ωσ προσ κάκε ςυμβαλλόμενο ςτισ εξισ διευκφνςεισ, όπωσ 
αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια: Ρροσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προσ τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, και 
προσ τον Ανάδοχο. 

4. Οι 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. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Το κακεςτϊσ εμπιςτευτικότθτασ – εχεμφκειασ, ορίηεται ωσ εξισ: 
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει εμπιςτευτικοφσ τουσ όρουσ 

τθσ ΣΡΥ, και εφόςον γνωςτοποιοφνται ςε αυτιν ςαν εμπιςτευτικοί. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται 
να αποκαλφψει τουσ χαρακτθριηόμενουσ ωσ εμπιςτευτικοφσ όρουσ τθσ ΣΡΥ χωρίσ ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δφνανται να αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ 
εργαηομζνουσ, ςε εργολάβουσ και τράπεηεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και ςτο λοιπό προςωπικό 
που απαςχολοφν. 

3. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν μποροφν επίςθσ να αποκαλυφκοφν ςε κάκε άλλο πρόςωπο, εκτόσ 
εάν απαιτείται από το νόμο ι για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

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. 
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32. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι γενικισ εφαρμογισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ορίηονται ωσ εξισ: 
1. Θ κακυςτζρθςθ από οποιονδιποτε ςυμβαλλόμενο όςον αφορά τθν άςκθςθ οποιουδιποτε 

δικαιϊματοσ, βάςει τθσ ΣΡΥ, δεν βλάπτει οφτε ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα το 
οποίο ζχει αποκτιςει. 

2. Θ απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ κάποιου ςυμβαλλόμενου από τθ παροφςα ΣΡΥ, πρζπει να 
γίνεται εγγράφωσ από τον χορθγοφνται τθν απαλλαγι ςυμβαλλόμενο. Κάκε 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 ΣΡΥ δεν 
επθρεάηει τθ νομιμότθτα, εγκυρότθτα ι εφαρμογι οποιαςδιποτε άλλθσ διάταξθσ. 

2. Θ Σφμβαςθ υπογράφεται ςε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελοφν μετά τθν 
υπογραφι των ζνα και το αυτό πρωτότυπο ζγγραφο. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα διορίςει ζναν εκπρόςωπο και κα του παραχωριςει κάκε αναγκαία εξουςία για 
να ενεργεί για λογαριαςμό του ςτθν παροφςα ΣΡΥ, ενϊ μπορεί να ανακαλζςει τον διοριςμό του 
εκπροςϊπου του και να διορίςει αντικαταςτάτθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2 : ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Του ςυμμετζχοντα  …………………………………………………………… με ζδρα τ……………………………… οδόσ
 αρικμ.…………………… Τ.Κ. …………………Τθλ. …………………….Fax…………………… 
Ρροσ: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι 
αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ και αναλαμβάνω τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘΣ 
 

1. Συνολικι αμοιβι Αναδόχου (με ΦΡΑ) : € 

 
ΧΟΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΑΜΟΙΒΘΣ (Αξίεσ χωρίσ ΦΡΑ ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ  

 
ΕΚΤΙΜΘΣΘ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ* 

ΦΟΕΑ 

 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ 
ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΟΣΟΥ 
ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΧΙΚΘΣ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ 

ΦΟΕΑ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΕΛΙΚΘΣ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ 

ΦΟΕΑ 
(Β) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΟΕΑ 
(Α) + (Β) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(Α) 

ΕΓΓΥΘΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟΣ 
ΦΟΕΑ** 

1  

665.951,39 
      

2  

679.270,42 
      

3  

692.855,83 
      

4  

706.712,95 
      

5  

720.847,20 
      

6  

735.264,15 
      

7  

749.969,43 
      

8  

764.968,82 
      

9  

780.268,20 
      

10  

795.873,56 
      

11  

811.791,03 
      

12  

828.026,85 
      

ΣΥΝ. 
€ 

8.931.799,83 
      

ΣΥΝ. 
% 

100%       
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* Σε περίπτωςθ όπου ο Οικονομικόσ Φορζασ προςφζρει Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ μικρότερθ ι μεγαλφτερθ, ςε ποςοςτό, 
επί τθσ ςυνολικισ καταναλιςκόμενθσ 57,42% το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ επί τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που ζχει 
προεκτιμιςει θ Ρεριφζρεια), τότε με δικι του ευκφνθ κα αναπροςαρμόςει τα οικονομικά μεγζκθ τθσ 2θσ ςτιλθσ του 
ανωτζρω Ρίνακα ςφμφωνα με το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ με το οποίο δεςμεφεται ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά και πάντα 
τθρϊντασ τισ παραδοχζσ που δίδονται ςτο Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςθσ. Το ποςό τoυ κόςτουσ τθσ αρχικισ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ κα υπολογίηεται από τθν ςτιλθ 2 διαιροφμενο με το ποςοςτό τθσ εκτίμθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ για τθν 
εξοικονόμθςθ 0,5742), ενϊ το κόςτοσ τθσ τελικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αφαιρϊντασ από το κόςτοσ αρχικισ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ το κόςτοσ τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ με τθν οποία δεςμεφεται ο προςφζρων ςτθν τεχνικι 
του Ρροςφορά . 
** Το ςφνολο του ποςοφ τθσ προςφερόμενθσ ωφζλειασ τθσ Ρεριφζρειασ ςτα πρϊτα 6 ζτθ δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
(επί ποινι αποκλειςμοφ) από το 30% του ποςοφ τθσ ςυνολικισ ωφζλειασ τθσ Ρεριφζρειασ που κα δοκεί ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του κάκε υποψιφιου. 

 

 
Τόποσ 

 
Θμερομθνία,  

 
Ο Ρροςφζρων 

 
 
 

(Ονοματεπϊνυμο και ςφραγίδα)
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
Το Δίκτυο Οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου περιλαμβάνει τισ ςυναφείσ υποδομζσ 
(Εκνικό Δίκτυο) και χρθςιμοποιοφνται φωτιςτικά ςϊματα με λαμπτιρεσ μεγάλθσ ιςχφοσ, 180W, 
250W και 400W. Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν αντικατάςταςθ των παλαιϊν υφιςτάμενων 
φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα φωτιςτικά ςϊματα ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τεχνολογίασ LED. Τα 
παλαιά φωτιςτικά ςϊματα αποξθλϊνονται και μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδείξει θ 
Ανακζτουςα Αρχι, προσ ανακφκλωςθ. Συγκεκριμζνα ςτο Δίκτυο Φωτιςμοφ Οδϊν αρμοδιότθτασ 
τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου τα φωτιςτικά ςϊματα είναι 5.101 φωτιςτικά τεμάχια (Ρίνακασ 1). 
 

Υφιςτάμενα Φωτιςτικά 
ςϊματα 

Ρλικοσ (ςε 
τεμ.) 

180W Na 515 

250W Na 2.527 

400W Na 2.059 
 5.101 

Πίνακασ 1: Τφιςτάμενα φωτιςτικά ανά τφπο λαμπτήρα 
 

2. ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Σκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςτο Δίκτυο Οδοφωτιςμοφ (Εκνικό) 
αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ , δράςεισ που 
εντάςςονται ςτθ ςυνολικι προςπάκεια τθσ Ρεριφζρειασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
τθ μείωςθ των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα (CO2). Οι δράςεισ αυτζσ κα επιφζρουν 
μείωςθ των εξόδων/δαπανϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, που ςχετίηονται τόςο με τθν 
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, όςο και τθ ςυντιρθςθ του Δικτφου Οδοφωτιςμοφ 
αρμοδιότθτασ τθσ. Θ αναβάκμιςθ του δικτφου φωτιςμοφ του εκνικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και του ςυνολικοφ κόςτουσ 
λειτουργίασ κα επιτευχκεί με: 
1. Τθν εγκατάςταςθ νζων Φωτιςτικϊν ςφγχρονθσ τεχνολογίασ LED, με βάςθ τθν αντιςτοίχιςθ 

(Ρίνακασ 2). 
2. Τθ λειτουργία "Συςτιματοσ Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ" για 5.101 

φωτιςτικά ςθμεία: Αναλυτικότερα ςε ςε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 4.851 Φωτιςτικά ςτο 
Σφςτθμα και ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ για 250 φωτιςτικά ςϊματα βραχίονα που κα 
εγκαταςτακοφν πιλοτικά ςε δρόμουσ τθσ Ρεριφζρειασ και κα ςυνοδεφονται από 250 
αςφρματουσ ελεγκτζσ τοποκετθμζνουσ εξωτερικά των φωτιςτικϊν μζςω βάςθσ τφπου Nema 
Socket ANSI C136.41 7 Pin. 

3. Τθ λειτουργία ςυςτιματοσ περιοδικισ και επεμβατικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ (μεκοδολογία 
καταγραφισ βλαβϊν, ιεράρχθςθ, προγραμματιςμόσ αποκατάςταςθσ, ζλεγχοσ αποκατάςταςθσ, 
reporting, παρακολοφκθςθ). 

 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Πλα τα προςφερόμενα είδθ να φζρουν ςιμανςθ CE, να ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 
ΕΚ και να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ όλων των Ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν και των Εκνικϊν 
διατάξεων τεχνικισ εναρμόνιςθσ που τα αφοροφν όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
 
 
 
 
 
 
 





70 

 

4. ΤΥΡΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 
Θα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υφιςταμζνων ιςτϊν και οι αντικαταςτάςεισ των Φωτιςτικϊν ςωμάτων, 
κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 2. 
 

Υφιςτάμενοσ Τφποσ Αντικατάςταςθ με: Κωδικόσ 

180W 
Na 

Φωτιςτικό Σϊμα LED βραχίονα 
≤90W 

Φ1 

250W 
Na 

Φωτιςτικό Σϊμα LED βραχίονα 
≤125W 

Φ2 

400W 
Na 

Φωτιςτικό Σϊμα LED βραχίονα 
≤180W 

Φ3 

Πίνακασ 2: Πίνακασ Τφιςτάμενων και Νζων Φωτιςτικών 
 

Στθ ςυνζχεια του κειμζνου, οποιαδιποτε αναφορά ςτα νζα Φωτιςτικά Σϊματα Τεχνολογίασ LED, 
κα γίνεται – για λόγουσ ςυντομίασ - με τθν κωδικοποίθςθ τθσ τρίτθσ ςτιλθσ του Ρίνακα. 
 

5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED (ΤΥΡΟΥ Φ1, Φ2,Φ3) 
Σε κάκε περίπτωςθ, τα προςφερόμενα Φωτιςτικά Σϊματα επί ποινισ αποκλειςμοφ κα πρζπει να 
βρίςκονται εντόσ των ορίων του Ρίνακα 3 (Ρεριοριςμοί Φωτιςτικϊν LED) που ακολουκεί. 

 

Τφποσ Φωτιςτικοφ Σϊματοσ 
LED 

Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ (W) 
Φωτιςτικοφ 

Ελάχιςτθ Φωτεινι οι 
(lm) 

Φ1 ≤ 90W 9.000 

Φ2 ≤ 135W 13.500 

Φ3 ≤ 180W 18.000 

Πίνακασ 3. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Φωτιςτικών LED 
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6. ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 
Τα κάτωκι (Ρίνακασ 4) ιςχφουν για όλουσ τουσ προςφερόμενουσ τφπουσ φωτιςτικϊν ςωμάτων. Στθν 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 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΟ/Α 

 

 
1 

 
 

Στοιχεία Καταςκευισ 
Φωτιςτικοφ 

Το φωτιςτικό LED κα είναι κατάλλθλο για Οδοφωτιςμό και κα αποτελείται από τθν θλεκτρικι 
μονάδα, τθν οπτικι μονάδα και το ςφςτθμα ςτιριξθσ ςε βραχίονα. Το κυρίωσ ςϊμα φωτιςτικό  
κα φζρει εξωτερικό ενιαίο περίβλθμα και κα είναι καταςκευαςμζνο όλο από αλουμίνιο ι και 
κράμα αλουμινίου υψθλισ αγωγιμότθτασ, ανακυκλϊςιμο περιλαμβάνοντασ και τθν θλεκτρικι 
μονάδα. 

Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςε δφο ξεχωριςτά τμιματα πλιρωσ απομονωμζνα μεταξφ 
τουσ. Το ζνα κα είναι το τμιμα των θλεκτρικϊν μερϊν (driver κλπ.) και το άλλο το τμιμα τθσ 
οπτικισ μονάδασ (πθγζσ LED κλπ.). Θα είναι εφκολα ανοιγόμενο για πρόςβαςθ ςτο χϊρο τθσ 
θλεκτρικϊν μερϊν χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων. 

 
 Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ 

 
2 

 
Ρροςταςία από 

ειςχϊρθςθ 
νεροφ ςκόνθσ 

 
Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP66 

 Ριςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο ( βλ. άρκρο 22) 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για 
τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

 
 

 
3 

 
 

Αντοχι ςε κροφςεισ 
(βανδαλιςμοφσ) 

 
 

 
Θ αντοχι ςε κροφςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον IK08 

 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά EN 62262 

 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για 
τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

 
4 

Θερμοκραςία 
Ρεριβάλλοντοσ 
Φωτιςτικοφ 

Να ζχει ελεγχκεί επιτυχϊσ για αςφαλι  λειτουργία ςε  κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Τa από +40
ο
C ι 

μεγαλφτερθ 
Ριςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο ( βλ. άρκρο 22) / 
Ζκκεςθ δοκιμισ ΕΝ60598 

 
5 

 
Τεχνολογία Οπτικισ 

Μονάδασ 

 

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε πλακζτα τφπου PCB, ςε κατάλλθλθ 
ςυνδεςμολογία, ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλουσ διακλαςτιρεσ (φακοφσ) ι κάτοπτρα αλουμινίου. 

 
Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

6 

Καταςκευαςτικά 
Χαρακτθριςτικά 
Καλφμματοσ οπτικισ 
μονάδασ 

Το  κάλυμμα τθσ οπτικισ μονάδασ  κα πρζπει να είναι από διαφανζσ γυαλί, μεγάλθσ κερμικισ και 
μθχανικισ αντοχισ πάχουσ κάτ’ ελάχιςτον 4mm. 

Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 
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7 

 
Θερμοκραςία 
Χρϊματοσ CCT πθγϊν 
LED οπτικισ μονάδασ 

 
 

Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ κα πρζπει να είναι 3000 Κ ± 10% 

 Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 
 Διαπίςτευςθ ι εξουςιοδότθςθ κατά ISO 17025 του 

εργα- ςτθρίου για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά 
LM-79 

8 
Δείκτθσ Χρωματικισ 
Απόδοςθσ CRI πθγϊν LED 
οπτικισ μονάδασ 

 

Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70 

 Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 
 Διαπίςτευςθ ι εξουςιοδότθςθ κατά ISO 17025 του 

εργα- ςτθρίου για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά 
LM-79 

 
 

9 

 
Διατιρθςθ Φωτεινισ 

οισ Ρθγϊν 
LED 

 
Για τθ διάρκεια ηωισ των LED κα πρζπει να  εξαςφαλίηεται  διατιρθςθ  φωτεινότθτασ 
τουλάχιςτον L70 reported : 60.000 ϊρεσ κατά LM80-TM21. 

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80 

 Διαπίςτευςθ ι εξουςιοδότθςθ κατά ISO 17025 του 
εργα- ςτθρίου για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά 
LM-80 

 

10 

 

φκμιςθ φωτεινότθτασ 

Το τροφοδοτικό ( driver) πρζπει να επιτρζπει τθν ρφκμιςθ φωτεινότθτασ  (Dimming)  μζςω  0-
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. 

 

Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

11 
Κλάςθ Μόνωςθσ 

Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι κλάςθ ΙΙ  Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιςτικοφ / Ριςτοποιθτικό ENEC 

 

 
12 

 

 
Συντελεςτισ Ιςχφοσ 

 

 
Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο 

 Τεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 
 Διαπίςτευςθ ι εξουςιοδότθςθ κατά ISO 17025 του 

εργα- ςτθρίου για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά 
LM-79 

 
 

13 

 

 
Ρροςταςία από 

υπερτάςεισ 

 

Ζκαςτο φωτιςτικό πρζπει να ζχει προςταςία από υπζρταςθ τουλάχιςτον 10 kV μζςω 
επιπρόςκετθσ του τροφοδοτικοφ ςυςκευισ  (Η ζκκεςθ ελζγχου κατά ΕΝ60598 του φωτιςτικοφ κα 
πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν λίςτα εξαρτθμάτων  και τθν ςυςκευι προςταςίασ υπερτάςεων). 

 
 Ζκκεςθ δοκιμισ ΕΝ60598 

 Τεχνικό φυλλάδιο ςυςκευισ προςταςίασ 
υπερτάςεων 

 

14 

 

Τάςθ Λειτουργίασ 

 

Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 230V ±10% 

 
 Τεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ 

 Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ 
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15 

 
Δυνατότθτα 

τοποκζτθςθσ 
Αςφρματου Ελεγκτι 

Πλα τα φωτιςτικά κα πρζπει να διακζτουν βάςθ ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pin female, θ οποία κα 
βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ. Οι Εκκζςεισ ελζγχου του φωτιςτικοφ κατά LVD, κα 
πρζπει να αφοροφν φωτιςτικό με τθν βάςθ ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pin female. 

 Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Ριςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο ( βλ. άρκρο 22) / 
Ζκκε- ςθ δοκιμισ ΕΝ60598 

 
16 

Δυνατότθτα κλίςθσ 
φωτιςτικοφ 

Θα ζχει κατάλλθλο εξάρτθμα για τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ του -15ο ~ + 15ο. Σε κάκε 
περίπτωςθ κα πρζπει να επιτυγχάνεται θ κλίςθ που προβλζπεται από τθ φωτοτεχνικι μελζτθ 
που ςυνοδεφει το φωτιςτικό θ οποία κα πρζπει να είναι εντόσ των ηθτοφμενων ορίων. 

 Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ 

 

17 
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε 
υφιςτάμενο Βραχίονα 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει να μποροφν να τοποκετθκοφν ςε βραχίονα διατομισ Φ48-76 με 
τθν χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων 

 Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ 

 Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ 

 

18 

Επιβεβαίωςθ δεδομζνων 
βαςικϊν φωτομετρικϊν 
και θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

Θα 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 (Κ), ο δείκτθσ 
χρωματικισ απόδοςθσ (CRI), καμπφλεσ και πίνακεσ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα)+ 

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79 

 Διαπίςτευςθ ι εξουςιοδότθςθ φωτομετρικοφ 
εργαςτθ- ρίου κατά ISO 17025 για τον ςκοπό 
μζτρθςθσ 

 

 
19 

Φωτομετρικά αρχεία 
φωτιςτικϊν για ειςαγωγι 
ςε πρόγραμμα μελετϊν 
φωτιςμοφ. 

 
Ρλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι τφπου 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 ι εξουςιοδότθςθ φωτομετρικοφ 

εργαςτθ- ρίου κατά ISO 17025 για τον ςκοπό τθσ 
μζτρθςθσ 

 
 

20 

 

 
Φωτοτεχνικζσ 
Μελζτεσ 

 
Υποβολι 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 

 
21 

 
Διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ 
Καταςκευαςτι 

 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται από διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ ΕΚ του καταςκευαςτι. 

 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 

 
22 

Ριςτοποίθςθ αςφαλοφσ 
λειτουργίασ φωτιςτικοφ 
από Διεκνι τρίτο 
ανεξάρτθτο φορζα 
(ENEC) 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά Θα πρζπει επιπρόςκετα να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι 
ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα εξαςφαλίηεται : α. ο ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ 
προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο 
διαπιςτευμζνο φορζα, β. θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ, γ. θ διαρκισ 
παρακολοφκθςθ παραγωγισ και προϊόντοσ 

 

 
Ριςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο 
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23 

 

Συμμόρφωςθ με τθν 
Οδθγία LVD 2006/95/EC 

ι 
μεταγενζςτερθ 

 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία LVD 2006/95/EC 
ι μεταγενζςτερθ 
Ρρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, EN 62471 

 
 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα πρότυπα 
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για 

τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

 

 
24 

 
Συμμόρφωςθ με τθν 

Οδθγία EMC 
2004/108/EC ι 
μεταγενζςτερθ 

 
Τα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία EMC 2004/108/EC ι 
μεταγενζςτερθ 
Ρρότυπα Εναρμόνιςθσ: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα πρότυπα 
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για 

τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο 

25 
Συμμόρφωςθ με τθν 
Οδθγία 
RoHS 2011/65/EC.. 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία RoHS 2011/65/EC Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 
 

26 

 

 
Συμμόρφωςθ με τθν 

Οδθγία WEEE 
2012/19/EU 

 
 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία WEEE 2012/19/EU 

 
 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι 

 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ Φορζα ι του 
προμθκευτι του Οικονομικοφ Φορζα ςτο Μθτρϊο 
Ρα- ραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο Φορζα 
Ανακφκλωςθσ. 

27 

 
Ρροςταςία ζναντι 
διάβρωςθσ 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά πρζπει να διακζτουν επιφάνειεσ  βαμμζνεσ με 
κατάλλθλθ επεξεργαςία ϊςτε να είναι ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ και ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία ςε βάκοσ χρόνου. 

Υ.Δ. υποψθφίου Αναδόχου για κάλυψθ 
απαίτθςθσ ςε βάκοσ 12ετίασ 

 
28 

Ριςτοποιιςεισ 
ποιότθτασ, 
περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ 
Καταςκευαςτι 
Φωτιςτικοφ 

Ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πρζπει να διακζτει 
Ριςτοποίθςθ ποιότθτασ (ISO 9001:2015) & περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO 14001:2015), για 
καταςκευι φωτιςτικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 

 Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 

Πίνακασ 4. Πίνακασ ςυμμόρφωςησ φωτιςτικών
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7. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων Φωτιςτικϊν Σωμάτων, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ, να 
κατακζςουν Φωτοτεχνικι Μελζτθ πρότυπων αντιπροςωπευτικϊν δρόμων, τα χαρακτθριςτικά των οποίων παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 5 (Ρρότυπεσ 
Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί). 

 
 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΑΝΝΑΒΟΥ 

 
 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΡΛΑΤΟΣ 

ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ 
(m) (ςυμπ. 

Νθςιδων , ΛΕΑ 
κλπ) 

 

ΡΛΑΤΟΣ 
ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ 

/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ 

(m) 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ 

ΛΩΙΔΕΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΑΝΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ 

 
 

ΡΛΑΤΟΣ ΛΕΑ/ 
ΚΑΤΕΥΘ ΥΝΣΘ 

(m) 

ΡΛΑΤΟΣ 
ΛΩΙΔΑΣ 

ΕΡΙΤΑΧΥΝΣΘΣ-       
ΕΡΙΒΑΔΥΝΣΘΣ
/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣ 

Θ (m) 

 
 

ΡΛΑΤΟΣ 
ΝΘΣΙΔΑ
Σ (m) 

 
 

ΑΡΟΣΤΑΣΘ 
ΙΣΤΩΝ 

(m) 

 
 
ΡΟΕΞΟΧΘ 
ΦΩΤΕΙΝΟΥ 
ΣΘΜΕΙΟΥ 

(m) 

 
 

ΔΙΑΤΑΞΘ ΙΣΤΟΥ 

 
 

ΚΛΙΣΘ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (°) 

 
 
ΥΨΟΣ ΣΘΜΕΙΟΥ 

ΦΩΤΟΣ 

(m) 

 

ΙΣΧΥΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕ 
ΝΟΥ ΦΩΤΙΣ 
ΤΙΚΟΥ (W) 

 
 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΑΝΑ ΙΣΤΟ 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

κατά CEN/TR 
13201- 
1:2015 

 
 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ 1 

Δρόμοσ διπλισ 
κατεφκυνςθσ με 1 
λωρίδα κυκλοφορίασ 
ανά κατεφκυνςθ 

 
 
 

8 

 
 
 

4 

 
 
 

2/1 λωρίδα 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

40 

 
 
 

1,2 

 
 

ΜΟΝΟΡ 
ΛΕΥΘ 

 
 
 

≤
1
5 

 
 
 

12 

 
 
 

400 

 
 
 

1 

 
 
 

M3 

 
 
 
 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
2 

Δρόμοσ διπλισ 
κατεφκυνςθσ με 1 
λωρίδα ανά  κατεφκυνςθ 
και 1 λωρίδα 
επιτάχυνςθσ/ 
επιβράδυνςθ σ ανά 

κατεφκυνςθ 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

2/1 λωρίδα 
επιτάχυνςθσ/επ 

ιβράδυνςθσ 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

ΑΡΕΝΑ ΝΤΙ 

 
 
 
 
 

≤
1
5 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

250 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Μ3 

 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
3 

Δρόμοσ διπλισ 
κατεφκυνςθσ με 1 
λωρίδα ανά 

κατεφκυνςθ 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

2/1 λωρίδα 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

40 

 
 

0,5 

 
 

ΑΡΕΝΑ ΝΤΙ 

 
 

≤
1
5 

 
 

12 

 
 

180 

 
 

1 

 
 

Μ3 

ΜΟΝΤΕΛΟ 4 

Δρόμοσ διπλισ 
κατεφκυνςθσ με 2 
λωρίδεσ ανά 
κατεφκυνςθ και 1 Λ.Ε.Α. 
ανά κατεφκυνςθ 

26 8 2/2 λωρίδεσ 2,5 0 5 40 -1 ΕΡΙ ΤΘΣ ΝΘΣΙΔΑΣ ≤15 12 400 2 Μ2 





76 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ 5 

Δρόμοσ διπλισ 
κατεφκυνςθσ με 2 
λωρίδεσ  ανά 
κατεφκυνςθ και μία 
λωρίδα 
επιτάχυνςθσ/επιβράδυν
ςθσ. ανά κατεφκυνςθ. 

24 8 2/2 λωρίδεσ 0 4 0 35 0,5 ΑΡΕΝΑΝΤΙ ≤15 12 400 1 Μ2 

ΜΟΝΤΕΛΟ 6 

Δρόμοσ διπλισ 
κατεφκυνςθσ με 1 
λωρίδα κυκλοφορίασ 
ανά κατεφκυνςθ 

8 4 2/1 λωρίδα 0 0 0 35 0,5 ΜΟΝΟΡΛΕΥΘ ≤15 12 250 1 Μ3 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 
Ρίνακα 5 (Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί) 

 Στθν Φωτοτεχνικι Μελζτθ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει Μοντζλο τθσ κάκε οδοφ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ρίνακα 5, κα τοποκετιςει τα 
προςφερόμενα Φωτιςτικά Σϊματα LED και κα εκτελζςει τουσ απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα ςυμπεριλθφκοφν εκτυπϊςεισ των 
αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ, ιτοι: Εξϊφυλλο μελζτθσ, Ρεριεχόμενα, Φφλλα ςτοιχείων προϊόντοσ, Αποτελζςματα μελζτθσ, Ρερίλθψθ αποτελεςμάτων 
(Οδόςτρωμα). Θ κάλυψθ των φωτοτεχνικϊν απαιτιςεων αποτελεί ουςιϊδθσ απαίτθςθ και μθ εκπλιρωςθ των απαιτιςεων ιςοδυναμεί με απόρριψθ τισ 
προςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου.

 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν προςφορά του, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε οπτικό δίςκο (CD) ι USBstick, τα φωτοτεχνικά  δεδομζνα των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED. Το αρχείο κα είναι μορφισ .ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςτο λογιςμικό τφπου Dialux EVO. Επίςθσ ςτο οπτικό δίςκο 
(CD) ι USBstick, κα πρζπει να περιλαμβάνονται oι υποβλθκείςεσ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ ςε μορφι .Pdf και .EVO. Θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εκτελζςει 
με δικά τθσ μζςα τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων υλικϊν. Σε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ των αποτελεςμάτων 
λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Τα .ies ι .ldt κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από Διαπιςτευμζνο ι εξουςιοδοτθμζνο 
εργαςτιριο κατά ISO17025 για τισ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ

 Για κάκε ςενάριο το κφριο οδόςτρωμα κυκλοφορίασ κα ειςάγεται ωσ ενιαίο ςτο πρόγραμμα υπολογιςμοφ. Οι λωρίδεσ επιτάχυνςθσ-επιβράδυνςθσ κα πρζπει να 
ειςαχκοφν ωσ ανεξάρτθτα οδοςτρϊματα-λωρίδεσ ςτα φωτοτεχνικά μοντζλα και όχι ςαν επιπλζον λωρίδεσ του κυρίωσ οδοςτρϊματοσ. Για παράδειγμα, για το 
Μοντζλο 2 ςτο πρόγραμμα υπολογιςμοφ κα ειςαχκεί ζνα ενιαίο οδόςτρωμα 8 μζτρων με 2 λωρίδεσ (μία ανά κατεφκυνςθ) και οι λωρίδεσ επιτάχυνςθσ-
επιβράδυνςθσ ωσ ανεξάρτθτα οδοςτρϊματα.

 Για όλεσ τισ ηθτοφμενεσ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ να 
κεωρθκοφν τα κάτωκι: Συντελεςτισ ςυντιρθςθσ 
οδοςτρϊματοσ MF=0,8

Τφποσ οδοςτρϊματοσ R3, Qo=0,07 ςτεγνό.
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8. ΤΕΧΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΕΛΕΓΧΟΥ –ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
 
Το «Σφςτθμα Tθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου ενζργειασ» κα πρζπει να πραγματοποιείται: 

 ςε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 4.851 Φωτιςτικά Σϊματα ςτο δίκτυο Θλεκτροφωτιςμοφ και
 ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ για τουλάχιςτον 250 φωτιςτικά ςϊματα βραχίονα που κα εγκαταςτακοφν πιλοτικά ςε δρόμουσ επιλογισ τθσ Ρεριφζρειασ και 

κα ςυνοδεφονται από 250 αςφρματουσ ελεγκτζσ τοποκετθμζνουσ εξωτερικά των φωτιςτικϊν μζςω βάςθσ τφπου Nema Socket ANSI C136.41 7 Pin.
 

8.1. ΑΣΥΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
Οι 250 Αςφρματοι Ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε επίπεδο φωτιςτικοφ με ςκοπό τον πλιρθ απομακρυςμζνο ζλεγχο των 250 Φωτιςτικϊν Σωμάτων LED και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Οι Αςφρματοι Ελεγκτζσ πρζπει να διακζτουν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον Ρίνακα 
που ακολουκεί. Τα αναγραφόμενα τεκμιρια τθσ τζταρτθσ ςτιλθσ του Ρίνακα κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβλθκοφν κατά το ςτάδιο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΟ/Α 

 

 
1 

 
 

Τφποσ /τρόποσ 
τοποκζτθςθσ 
Αςφρματου Ελεγκτι 
φωτιςτικοφ 

Ο τοπικόσ αςφρματοσ ελεγκτισ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τφπου NEMA 
ANSI C136.41 7 Pin male για τοποκζτθςθ ςε βάςθ ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pin female, 
θ οποία κα βρίςκεται εξωτερικά ςτο πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ. κα πρζπει να 
δοκεί αναλυτικι περιγραφι του τρόπου ςυνδεςμολογίασ Ελεγκτι – Φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ 

 

 
Τεχνικό Φυλλάδιο του Αςφρματου Ελεγκτι 

 

2 
Βακμόσ 

ςτεγανότθτασ 
Αςφρματου Ελεγκτι 
φωτιςτικοφ 

Βακμόσ ςτεγανότθτασ ≥ IP66 για τον Αςφρματο Ελεγκτι τοποκετθμζνο ςε βάςθ 
ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7Pin female. 

 

Ζκκεςθ Δοκιμισ ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 
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3 

 
 
 
 
 
 

Χαρακτθριςτικά 
Αςφρματου 
Ελεγκτι 
φωτιςτικοφ 

Επικοινωνία: Αςφρματθ επικοινωνία με χριςθ πομποδεκτϊν που αξιοποιοφν αδε- 
ςμοποίθτεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων (ISM Band) 868 ΜΘz ι 2.4 GHz (πχ. ςφςτθμα LoRa ι 
Zigbee ι αντίςτοιχο) ι χριςθ πομποδεκτϊν ΝΒ ΙοΤ. Στθ περίπτωςθ που θ επικοινω- 
νία είναι τφπου LoRa ι Zigbee (ι αντίςτοιχθ) τα φωτιςτικά να επικοινωνοφν με το 
Λογιςμικό Τθλεδιαχείριςθσ μζςω του Κόμβου Τθλεδιαχείριςθσ για τον πλιρθ απο- 
μακρυςμζνο ζλεγχο των Φωτιςτικϊν Σωμάτων LED και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λει- 
τουργίασ τουσ. Στθ περίπτωςθ που θ επικοινωνία είναι ΝΒ ΙoΤ (δθλ. μζςω του δικτφ- 
ου κινθτισ τθλεφωνίασ) να επικοινωνοφν απευκείασ με το Λογιςμικό Τθλεδιαχείρι- 
ςθσ (δεν απαιτείται θ χριςθ Κόμβου Τθλεδιαχείριςθσ). 

 Μζγιςτθ ιςχφ εκπομπισ: 20 dBm (100 mW) 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10 oC ~ +50 oC 

 Μζγιςτθ ιςχφσ λειτουργίασ: ≤3W 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230 ± 10Vac 
 Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz 

 Ρροςταςία από υπερτάςεισ: ≥1kVL-N και ≥2kVL,N,G (περίπτωςθ Class I) 

 
 
 
 
 
 

 
Τεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργίεσ 
Αςφρματου Ελεγκτι 
φωτιςτικοφ 

 
 Να παρζχει ςτοιχεία ιςχφοσ, κατανάλωςθσ ενζργειασ και των θλεκτρικϊν παρα- 

μζτρων / μεγεκϊν του φωτιςτικοφ (W, VA, VAR, KWh, V, I, PF, F) 

 Να καταγράφει ϊρεσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ. 

 Να εκτελεί αυτόματο ζλεγχο βλάβθσ του φωτιςτικοφ παρζχοντασ ειδοποίθςθ 
(Λο- γιςμικό Τθλεδιαχείριςθσ) 

 Να κζτει το φωτιςτικό ςε πραγματικό χρόνο (real time) ςε κατάςταςθ on/off/ 
dimming (On: 100%, Off: 0% Dimming: 20% -100% τθσ max φωτεινότθτασ) 
κατόπιν λιψθσ τθσ εντολισ από το Λογιςμικό Τθλεδιαχείριςθσ. 

 Να 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 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). 

  Οι παραπάνω τρόποι λειτουργίασ (modes) του Ελεγκτι και όλεσ οι απαραίτθτεσ 
για τθ λειτουργία τουσ παράμετροι (πχ. οι γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ 
φωτιςτικοφ για τθ λειτουργία του αλγορίκμου ανατολισ – δφςθσ θλίου) να 
δφναται επιλζγονται και να τροποποιοφνται δυναμικά, από το Λογιςμικό 
Τθλεδιαχείριςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι 
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5 

 
 
 
 
 
 
 

Ριςτοποιιςεισ 
Αςφρματου 
Ελεγκτι 
φωτιςτικοφ 

 
 
 

 Θα πρζπει να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ του αςφρματου ελεγκτι με τισ ευ- 
ρωπαϊκζσ οδθγίεσ LVD και ΕΜC 

 Ο πομποδζκτθσ (tranceiver) που χρθςιμοποιείται ςτουσ Αςφρματουσ Ελεγκτζσ, 
αναλόγωσ του τφπου του (δθλ. των ςυχνοτιτων εκπομπισ/λιψθσ), να ςυμμορ- 
φϊνεται με το κατάλλθλο πρότυπο ελζγχου παραςιτικϊν εκπομπϊν (spurious 
emissions) και ιςχφοσ (power) που προβλζπεται από τθν οδθγία RED 2014/53/EU 

 Ριςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι των 
Αςφρματων Ελεγκτϊν, με ςυναφζσ αντικείμενο 

 Ριςτοποίθςθ ελζγχου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015 του 
καταςκευαςτι των Αςφρματων Ελεγκτϊν με ςυναφζσ αντικείμενο. 

 

 Εκκζςεισ δοκιμϊν για τα ακόλουκα πρότυπα: EN 
62368-1, EN 55032, EN 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, 
ΕΝ 61000-6-1, ΕΝ 61000-6-3 ι ιςοδφναμα 
ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία. 

 Εκκζςεισ δοκιμϊν του χρθςιμοποιοφμενου 
πομποδζκτθ ςυμμόρφωςθσ με το 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 περί- πτωςθ ςυχνοτιτων 2.4GHz). 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του 
καταςκευαςτι των Αςφρματων Ελεγκτϊν 

 Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 
καταςκευαςτι Αςφρματων Ελεγκτϊν 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Διαςφαλίςεισ, 
Δθλϊςεισ 

 Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Αςφρματων Ελεγκτϊν πλθροί όλα τα 
ελάχιςτα απαιτοφμενα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 Διλωςθ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ καταςκευαςτι των Αςφρματων Ελεγ- 
κτϊν, κακϊσ και του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν ελλθνικι αγορά (εάν 
υπάρχει). 

 Διλωςθ κάλυψθσ των Τθλεπικοινωνιακϊν Τελϊν από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ που ςτουσ Αςφρματουσ Ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφ- 
νται  πομποδζκτεσ  NB  IoT,  για  χρονικό  διάςτθμα  τουλάχιςτον  12  ετϊν  
( διάρκεια ΣΡΥ) 

 
 
 
 

Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Υποψιφιου Αναδόχου 

Πίνακασ 6 (Πίνακασ υμμόρφωςησ Αςφρματων ελεγκτών) 
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8.2. ΚΟΜΒΟΣ ΤΘΛΕΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ (GATEWAY) 
 

Οι Αςφρματοι Ελεγκτζσ των 250 φωτιςτικϊν κα επικοινωνοφν με το Λογιςμικό Τθλεδιαχείριςθσ μζςω των Κόμβων Τθλεδιαχείριςθσ (Gateway). Το απαιτοφμενο 
πλικοσ των Κόμβων Τθλεδιαχείριςθσ (Gateway) κα κακοριςκεί με ευκφνθ του Αναδόχου. Ο Κόμβοσ Τθλεδιαχείριςθσ πρζπει να διακζτει τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ. Τα αναγραφόμενα τεκμιρια τθσ τζταρτθσ ςτιλθσ του Ρίνακα κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβλθκοφν κατά το ςτάδιο τθσ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΟ/Α 

    

 

 
1 

 
 

Ρρωτόκολλα 
Επικοινωνίασ 
Κόμβου 
Τθλεδιαχείριςθσ 

 

 Αςφρματθ επικοινωνία με το Λογιςμικό Τθλεδιαχείριςθσ: 
μζςω 2G ι 3G ι 4G ι ΝΒIOT ι LoraWAN ι αντίςτοιχο 

 Αςφρματθ επικοινωνία με τουσ Αςφρματουσ Ελεγκτζσ των φωτιςτικϊν 
μζςω LoRaWAN ι Zigbee ι αντίςτοιχο. 

 
 

Τεχνικό Φυλλάδιο Κόμβου Τθλεδιαχείριςθσ 

 
 
 
 

2 

 
 

 
Χαρακτθριςτικά 
Κόμβου 
Τθλεδιαχείριςθσ 

 Βακμόσ ςτεγανότθτασ ≥ IP65 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C. 

 Μζγιςτθ ιςχφσ λειτουργίασ: ≤ 20 W 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230V ± 10V VAC 

 Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz 
 Αςφάλεια: Χριςθ private APN ι και Κρυπτογραφθμζνθ επικοινωνία τφπου 

AES128 ι ι αντίςτοιχθ ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία. (Τα 
δεδομζνα πρζπει να είναι κρυπτογραφθμζνα ζτςι ϊςτε να μθν μποροφν να 
υποκλαποφν από τρίτουσ με χριςθ private APN ι/και κρυπτογραφθμζνθ 
επικοινωνία τφπου AES128 ι αντίςτοιχθ ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ 
τεχνολογία) 

 Ρροςταςία από υπερτάςεισ: ≥1kVL-N και ≥2kVL,N,G (περίπτωςθ Class I) 

 

 
 Τεχνικό Φυλλάδιο Κόμβου Τθλεδιαχείριςθσ. 

 Ζκκεςθ δοκιμισ που να προκφπτει ο βακμόσ ςτεγανότθτασ. 

 Ζκκεςθ Δοκιμισ τθσ Οδθγίασ EMC που να προκφπτει και θ 

προςταςία από υπερτάςεισ 
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3 

 
 
 
 

Ζλεγχοι και 
πιςτοποιιςεισ 
Κόμβου 
Τθλεδιαχείριςθσ 

 

 Ο κόμβοσ τθλεδιαχείριςθσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ 
ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ LVD, EMC 

 Ο καταςκευαςτισ του κόμβου τθλεδιαχείριςθσ κα πρζπει να διακζτει 
Ριςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 με ςυναφζσ 
αντικείμενο 

 Ο καταςκευαςτισ του κόμβου τθλεδιαχείριςθσ κα πρζπει να διακζτει 
Ριςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015 με 
ςυναφζσ αντικείμενο 

 
 Εκκζςεισ Δοκιμϊν (Test Reports) για τα παρακάτω πρότυπα: 

EN 60950-1 & ΕΝ 60950-22 ι ΕΝ 62368, ΕΝ 55024, ΕΝ 55032, ΕΝ 
61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 301 489-1, ΕΝ 301 489-7, ΕΝ 301 489- 
17, ι ιςοδφναμα ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι των Κόμβων 
Τθλεδιαχείριςθσ 

 Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι των Κόμβων 
Τθλεδιαχείριςθσ 

 
 
 

4 

 
 
 

Διαςφαλίςεισ, 
Δθλϊςεισ 

 Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Κόμβων Τθλεδιαχείριςθσ πλθροί όλα τα 
ελάχιςτα απαιτοφμενα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 Διλωςθ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ του καταςκευαςτι των Κόμβων 
Τθλεδιαχείριςθσ, και του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν ελλθνικι αγορά (εάν 
υπάρχει). 

 Διλωςθ κάλυψθσ των Τθλεπικοινωνιακϊν Τελϊν των Κόμβων Τθλεδιαχείριςθσ 
εφόςον το επιλεγμζνο ςφςτθμα περιλαμβάνει αντίςτοιχα τζλθ , από τον 
υποψιφιο Ανάδοχο, για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν διάρκεια τθσ ΣΡΥ 

 
 

 
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Υποψιφιου Αναδόχου 

Πίνακασ 7 (Πίνακασ υμμόρφωςησ Κόμβου Σηλεδιαχείριςησ)
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8.3. ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ ΚΑΤΑΝΕΜΘΤH (PILLAR CONTROLLER) 
 
Οι Αςφρματοι Ελεγκτζσ Κατανεμθτϊν (Pillar Controllers) δφναται να τοποκετοφνται ςε επίπεδο κατανεμθτι (pillar), προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
Τθλεδιαχείριςθ του ςυνόλου/τθσ ομάδασ των φωτιςτικϊν που θλεκτροδοτοφνται από τον κατανεμθτι (pillar). Το απαιτοφμενο πλικοσ των Αςφρματων 
Ελεγκτϊν Κατανεμθτϊν (Pillar Controllers) κα κακοριςκεί με ευκφνθ του Αναδόχου. Σα αναγραφόμενα τεκμήρια τησ τζταρτησ ςτήλησ του Πίνακα θα  πρζπει  
να  υποβληθοφν  επί  ποινή  αποκλειςμοφ κατά το υποβολήσ τησ προςφοράσ 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΟ/Α 

 

1 

Επικοινωνίεσ 
Αςφρματου 

Ελεγκτι 
Κατανεμθτι 

 
Αςφρματθ επικοινωνία με το Λογιςμικό Τθλεδιαχείριςθσ: 
2G ι 3G ι 4G ι ΝΒIOT ι LoraWAN ι αντίςτοιχο LPWAN 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι 

 
 
 
 

2 

 
 

 
Χαρακτθριςτικά 

Αςφρματου 
Ελεγκτι 

Κατανεμθτι 

 
 Ρροςταςία από ειςροι νεροφ – ςκόνθσ: ≥ IP65 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C. 

 Κατανάλωςθ ενζργειασ: ≤ 20 W@ 230V 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230Ϊ ± 10V VAC 

 Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz 
 Αςφάλεια: Χριςθ private APN ι /και Κρυπτογραφθμζνθ επικοινωνία τφπου 

AES128 ι αντίςτοιχθ ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία (Τα δεδομζνα 
πρζπει να είναι κρυπτογραφθμζνα ζτςι ϊςτε να μθν μποροφν να υποκλαποφν από 
τρίτουσ με χριςθ private APN ι/και κρυπτογραφθμζνθ επικοινωνία τφπου AES128 
ι αντίςτοιχθ ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία) 

 
 
 

 Τεχνικό Φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι 

  Ζκκεςθ δοκιμισ κατά ΕΝ 61010-1 ι ΕΝ 60529 που να προ- 
κφπτει ο βακμόσ ςτεγανότθτασ 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Λειτουργίεσ 
Αςφρματου 

Ελεγκτι 
Κατανεμθτι 

 Να διακζτει τριφαςικό μετρθτι και να μετρά ανά φάςθ κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα μεγζκθ: εφμα 
(Ι), τάςθ (V), ςυντελεςτι ιςχφοσ (PF), ςυχνότθτα (F) γ. Ενεργό, Φαινόμενθ, Άεργο Ιςχφ/ Ενζργεια. 

 Να ανιχνεφςει πικανζσ βλάβεσ των φωτιςτικϊν που ελζγχει και να παρζχει ςτο λογιςμικό 
Τθλεδιαχείριςθσ ςχετικζσ ειδοποιιςεισ. 

 Να μποροφν να επιλεγοφν οι κάτωκι τρόποι λειτουργίασ (modes) για τον Αςφρματο Ελεγκτι 
Κατανεμθτι μζςω του Λογιςμικοφ Τθλεδιαχείριςθσ : 
Α. Ζναυςθ / Σβζςθ (on/off mode) τθσ ομάδασ των φωτιςτικϊν που ςυνδζονται ςτον Αςφρματο 
Ελεγκτι Κατανεμθτι ςε πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν ςχετικισ εντολισ από το Λογιςμικό 
Τθλεδιαχείριςθσ. 
Β. Αυτόματθ Ενεργοποίθςθ/Απενεργοποίθςθ τθσ ομάδασ των φωτιςτικϊν που ςυνδζονται ςτον 
Αςφρματο Ελεγκτι Κατανεμθτι βάςει χρονικοφ προγραμματιςμοφ (schedule mode), ο οποίοσ κα 
μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιςτον πζντε ( 5) χρονικζσ ςτιγμζσ κατά τισ οποίεσ κα ενεργοποιείται 

 
 
 
 

Τεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι 
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4 

 
 
 

Ζλεγχοι και 
πιςτοποιιςεισ 

Αςφρματου 
Ελεγκτι 

Κατανεμθτι 

 

 
 Ο ελεγκτισ κατανεμθτι κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ευρωπαικζσ οδθγίεσ LVD, EMC. 

 Ο καταςκευαςτισ του Ελεγκτι κατανεμθτι κα πρζπει να διακζτει Ριςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ 
κατά ISO 9001:2015 με ςυναφζσ αντικείμενο 

 Ο καταςκευαςτισ του Ελεγκτι κατανεμθτι κα πρζπει να διακζτει Ριςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015 με ςυναφζσ αντικείμενο 

 

 Εκκζςεισ δοκιμϊν για τα παρακάτω πρότυπα: 
ΕΝ61010-1, ΕΝ55032, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ301 
489-1, ΕΝ301489-7, ι ιςοδφναμα ανάλογα με τθν 
τεχνολογία που κα εφαρμοςτεί . 

 Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι του 
Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι 

 Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι 
του Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι 

 
 
 

5 

 
 

 
Διαςφαλίςεισ, 

Δθλϊςεισ 

 Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Αςφρματων Ελεγκτϊν Κατανεμθτϊν πλθροί όλα τα ελάχιςτα 
απαιτοφμενα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 Διλωςθ τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ καταςκευαςτι του Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι, κακϊσ και 
του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν ελλθνικι αγορά (εάν υπάρχει). 

 Διλωςθ κάλυψθσ των Τθλεπικοινωνιακϊν Τελϊν των Ελεγκτϊν κατανεμθτι εφόςον το επιλεγμζνο 
ςφςτθμα περιλαμβάνει αντίςτοιχα τζλθ , από τον υποψιφιο Ανάδοχο, για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
διάρκεια τθσ ΣΡΥ 

 
 

 
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Υποψιφιου Αναδόχου 

Πίνακασ 8 (Πίνακασ υμμόρφωςησ Αςφρματου Ελεγκτή Κατανεμητή) 
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8.4. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
 

Το Λογιςμικό του Συςτιματοσ Τθλελζγχου – Τθλεχειριςμοφ και Ελζγχου Ενζργειασ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά – δυνατότθτεσ. Στθ ςτιλθ 
τεκμιριο αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με τον φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χαρακτθριςτικά 

Λογιςμικοφ 

 

 Να παρζχεται ωσ μια διαδικτυακι ( Web- based) λφςθ και θ πρόςβαςθ να πραγματοποιείται μζςω κοινοφ φυλλομετρθτι 
(Web browser). 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ χρθςτϊν και ρόλων χρθςτϊν ςε πολλαπλά επίπεδα δικαιωμάτων διαχείριςθσ. 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ όλων των βαςικϊν παραμζτρων λειτουργίασ του δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ, δθλαδι να ελζγχεται θ λειτουργία του δικτφου ςε επίπεδο αςφρματου ελεγκτι φωτιςτικοφ( όπου 
υπάρχει), ςε επίπεδο κόμβου τθλεδιαχείριςθσ ( εφόςον υπάρχει), και ςε επίπεδο αςφρματου ελεγκτι κατανεμθτι. 

 Να οπτικοποιείται ςε χάρτθ τθ δομι του Δικτφου Οδοφωτιςμοφ, οι κζςεισ των κόμβων επικοινωνίασ (Gateway), των 
αςφρματων ελεγκτϊν κατανεμθτι ( pillar controllers) και των αςφρματων ελεγκτϊν των φωτιςτικϊν που ςυνδζονται ςτουσ 
κόμβουσ τθλεδιαχείρθςθσ. 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ομάδων pillar controller, και ομάδων gateways. 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά φωτιςτικό και ανά ομάδα 
φωτιςτικϊν (light on, light off, light dim on schedule, sunset - sunrise) που ςυνδζονται ςε ζνα gateway. 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά pillar Controller (light on, light off 
on schedule, sunset - sunrise). 

 Να παρζχει τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ανά μεμονωμζνο ι και ανά ομάδα pillar controller ςε πραγματικό 
χρόνο (light on, light off on demand). 

 Να παρζχονται ειδοποιιςεισ & ςυναγερμοί (alarms) , Δεδομζνα & Αναφορζσ λειτουργικισ κατάςταςθσ , ϊρεσ 
λειτουργίασ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κόςτουσ και εκπομπϊν CO2, ςε μορφι λιςτϊν, πινάκων ι και γραφθμάτων. 

 Να υπάρχει πρόςβαςθ ςε ιςτορικά δεδομζνα. Να 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. 

 Να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με άλλα ςυςτιματα μζςω API (Application Programming Interface) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τεχνικό 

Φυλλάδιο 
Λογιςμικοφ 
Συςτιματοσ 

Τθλελζγχου – 
Τθλεχειριςμοφ 

& Ελζγχου 
Ενζργειασ 

Πίνακασ 9. Χαρακτηριςτικά Λογιςμικοφ υςτήματοσ Σηλελζγχου – Σηλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ
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8.5. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΕΙΟΔΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΜΒΑΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΜΕΣΩ Θ/Υ 
 

Ραράλλθλα με το Σφςτθμα τθλεελζγχου - τθλεδιαχείριςθσ κα πρζπει να λειτουργεί και Σφςτθμα Ρεριοδικισ και Επεμβατικισ Συντιρθςθσ μζςω Θ/Υ των φωτιςτικϊν LED. Το 
λογιςμικό του Συςτιματοσ Ρεριοδικισ και Επεμβατικισ Συντιρθςθσ μζςω Θ/Υ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά – δυνατότθτεσ. Τα αναγραφόμενα 
τεκμιρια τθσ τζταρτθσ ςτιλθσ του Ρίνακα κα πρζπει να υποβλθκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ: 

 

  
Ειδικότερα, μζςω τθσ εφαρμογισ Ρεριοδικισ και Επεμβατικισ Συντιρθςθσ μζςω Θ/Υ (κα πρζπει να υπάρχει 
διαλειτουργικότθτα με το λειτουργικό των Θ/Υ μζςω των οποίων κα γίνεται θ περιοδικι και επεμβατικι ςυντιρθςθ), 
κα είναι εφικτόσ ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ 
φωτιςμοφ δθμοςίου χϊρου, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ ζκτακτων γεγονότων που μπορεί να ςυμβοφν Θ εφαρμογι 
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα πρζπει να διακζτει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ: 

 

 Κατάλογο ( database) όλων των κατθγοριϊν ςυςκευϊν που ςυνιςτοφν το ελεγχόμενο δίκτυο φωτιςμοφ, ( ιςτοφσ, 
φωτιςτικά, μετρθτζσ κ.λπ.) 

 Καρτζλεσ βαςικϊν ςτοιχείων για κάκε κατθγορία ςυςκευϊν ( τον κωδικό, ςτοιχεία τθσ κζςθσ του, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά κ.λπ.) 

 Κατάλογο των απαιτοφμενων δεδομζνων & ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ για κάκε κατθγορία ςυςκευισ 
(περιοδικότθτα ςυντιρθςθσ ι 
ϊρεσ λειτουργίασ, ςτοιχεία ελζγχου και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ, απαιτοφμενα μθχανικά μζςα και προςωπικό, 

εκτιμωμζνθ διάρκεια κ.λπ) 

 Κατάλογο / Διαχείριςθ απαιτοφμενων και υπαρχόντων υλικϊν – ανταλλακτικϊν ςτθν αποκικθ. 
 Κατάλογο/ Διαχείριςθ προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ εντολϊν εργαςίασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

υποβολι 
Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ με 
τθν οποία 
κα 
δεςμεφεται 
ο 

 Χαρακτθριςτικά 
Λογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ 

περιοδικισ και 
επεμβατικισ 

 

1 
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 ςυντιρθςθσ μζςω 
Θ/Υ 

 Καταγραφι των ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, 
 Καταγραφι Αιτθμάτων ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ που προζρχονται είτε από τθν υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ είτε από 

αιτιματα πολιτϊν. 
 

Θ εφαρμογι αξιοποιϊντασ αυτόματα τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει να εκτελεί τισ παρακάτω λειτουργίεσ: 
 

 Ρρογραμματιςμόσ των ενεργειϊν προλθπτικισ και ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ των κατάλλθλων εντολϊν 
εργαςίασ. 

 Ραρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

 Ρροςδιοριςμόσ κόςτουσ, μετά το κλείςιμο κάκε εντολισ και ςυνολικοφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ. 
 Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ ανταλλακτικϊν. 

 Ζκδοςθ ςειράσ εκκζςεων, αναφορϊν και ςτατιςτικϊν. 

προςφζρων 
για τθν  
ανάπτυξθ / 
αγορά 
αντίςτοιχου 
λογιςμικοφ 
εφόςον 
ανακθρυχκεί 
Ανάδοχοσ  

Πίνακασ 10. Χαρακτηριςτικά Λογιςμικοφ ςυςτήματοσ περιοδικήσ και επεμβατικήσ ςυντήρηςησ μζςω Η/Τ
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9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

9.1. Ϊρεσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ 
Τα φωτιςτικά ςϊματα βρίςκονται ςε λειτουργία 4.343,5 ϊρεσ / ζτοσ ι 11,90 ϊρεσ / θμζρα (Μζςοσ Προσ 
που κυμαίνεται ανάλογα με τθν φωτεινότθτα τθσ εποχισ). Το Dimming Setting ςαν τεχνικι προδιαγραφι 
προβλζπεται ςτα Φωτιςτικά (Τθλεδιαχείριςθ), δε 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. 
Συνεπϊσ αυτι θ δυνατότθτα μζνει προσ αξιοποίθςθ, ανάλογα με τισ εξελίξεισ ςε κεςμικό επίπεδο και 
κυρίωσ ςτθν νομοκεςία τθσ ΕΕ. 

9.2. Τιμι KWh για υπολογιςμό 
Σαν τιμι βάςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον πάροχο ορίηεται θ το ποςό: 0,15 €/KWh, με ζτοσ 
βάςθσ το 2017 και τθν κατανάλωςθ του Συμβατικοφ Συςτιματοσ (7.732.548,45 kWh). 
9.3. Υπολογιςμόσ Κατανάλωςθσ Συμβατικοφ Συςτιματοσ 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 

ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Συνολικι Συνολικι Ετθςια Συνολικι 

Τφποσ Λαμπτιρα/ Φωτιςτικοφ Ιςχφσ Τεμάχια Ρραγματικθ Συνολικι καταναλωςθ Θμερθςια  Κατανάλωςθ Κατανάλωςθ KW 
(WATT) Κατανάλωςθ (WATT) /ϊρα Κατανάλωςθ KW/h ςε 12 ζτθ 

KW/h 

 
 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΟΙ 

ΛΑΜΡΤΘΕΣ 

ΡΑΛΑΙΟΥ ΤΥΡΟΥ 

180W Φωτιςτικό Βραχίονοσ 180 515 207,00 106.605 

250W Φωτιςτικό Βραχίονοσ 250 2.527 287,50 726.513 

400W Φωτιςτικό Βραχίονοσ 400 2.059 460,00 947.140 21.185,06 7.732.548,45 92 
790.581,42 

ΛΑΜΡΤΘΕΣ / LED Φωτιςτικό Δρόμου LED ≤90W 90 515 90 46.350 

Φωτιςτικό Δρόμου LED ≤135W 135 2.527 135 341.145 

Φωτιςτικό Δρόμου LED ≤180W 180 2.059 180 370.620 9.021,57 3.292.872,50 39 

514.470,03 

 ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 

(KWh): ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟΣ (€): 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ: € 

4.439.675,95 

665.951,39 

57,42% 

2.308.631,49 

 CO2 
 

 
9.4. Βαςικζσ παράμετροι υπολογιςμοφ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του Σφςτθματοσ 
Τα βαςικά ςτοιχεία προςδιοριςμοφ των βαςικϊν παραμζτρων τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, ζχουν ωσ 
εξισ: 

Ενεργειακό Κόςτοσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2017) € 1.159.882,27 

Ενεργειακι Κατανάλωςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 
2017) 

kWh 7.732.548,45 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Θλεκτροφωτιςμοφ % 57,42% 

Ενεργειακό Πφελοσ Νζου Συςτιματοσ (1ο Ζτοσ) kWh 4.439.675,95 

Οικονομικό Πφελοσ Εξοικονόμθςθσ (1ο Ζτοσ) € 665.951,39 

Διάρκεια Σφμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) Ζτθ 12 

Συνολικό Οικονομικό Πφελοσ Εξοικονόμθςθσ (12 ζτθ - ΡΥ 
Ρροςφοράσ) 

€ 8.931.799,83 

Κόςτοσ kWh ΟΤΑ (Βαςικι Χρζωςθ + υκμιηόμενεσ Χρεϊςεισ) €/kWh 0,15 

Ετιςιοσ υκμόσ Αφξθςθσ Κατανάλωςθσ % 2% 
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Ο Ρροχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 8.931.799,83€ (χωρίσ ΦΠΑ), ςτθ διάρκεια ιςχφοσ των 12 ετϊν τθσ 
παροφςθσ και αναλφεται ανά ζτοσ ωσ εξισ (εκτιμοφμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ/ ςτοιχεία 
Ρεριφζρειασ):  
 
1 2 3 4 5 6 

665.951,39 679.270,42 692.855,83 706.712,95 720.847,20 735.264,15 

7 8 9 10 11 12 

 

749.969,43 
 

764.968,82 
 

780.268,20 
 

795.873,56 
 

811.791,03 
 

828.026,85 

 

9.5. Επίπεδα και ποιότθτα 
Θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ 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 - εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνα Εκνικά και Διεκνι Ρρότυπα. 
 
9.6. Αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ 
Για τον ςκοπό τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ τθσ παρζμβαςθσ, το νζο ςφςτθμα φωτιςμοφ κα 
αξιοποιιςει το ςφ- νολο των υφιςτάμενων ιςτϊν. 
Τα υφιςτάμενα φωτιςτικά κα αντικαταςτακοφν με Φωτιςτικά LED ωσ εξισ: 
 

Υφιςτάμενοσ Τφποσ Αντικατάςταςθ με: Κωδικόσ 

180W 
Na 

Φωτιςτικό Σϊμα LED βραχίονα 
≤90W 

Φ1 

250W 
Na 

Φωτιςτικό Σϊμα LED βραχίονα 
≤135W 

Φ2 

400W 
Na 

Φωτιςτικό Σϊμα LED βραχίονα 
≤180W 

Φ3 

 
 

9.7. Επίπεδο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
Επειδι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι ςθμαντικό ηιτθμα, οι απαιτιςεισ από τουσ υποψθφίουσ είναι, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, να επιτυγχάνουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 55% (χωρίσ τθ χριςθ 
adaptive lighting) ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) τθσ παροφςασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των Οικονομικϊν Φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 
Στθν περίπτωςθ που Οικονομικόσ Φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ πα- ροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8) . 
Ο Οικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 . 
Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 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 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 
Οι Οικονομικοί 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. 
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 . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι από τα ζγγραφα – δικαιολογθτικά του προςωρινοφ Αναδόχου που κα προςκομιςκοφν, 

κα πρζπει να αποδεικνφεται ότι, τόςο το δικαίωμα ςυμμετοχισ, όςο και οι όροι και προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ, όπωσ κακορίηονται ςτθν παροφςα, ςυνζτρεχαν και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ του (προβλ. §1 αρ. 104 Ν. 4412/16). Υποβάλλονται τα εξισ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ: 

1. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ Φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.1. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου α του άρκρου 73. 
Αν το κράτοσ - μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Οικονομικόσ Φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 
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Το εν λόγω πιςτοποιθτικό μπορεί να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του και κα 
πρζπει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το διακζτει ςε ιςχφ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, τόςο κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όςο και κατά τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ 
ςτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ. 
Ροινικό μθτρϊο προςκομίηουν: Ο ίδιοσ, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι οι διαχειριςτζσ ςε 
περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), ετερόρρυκμων (Ε.Ε.) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), 

 Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικ. Συμβουλίου ςε περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ 

(Α.Ε.), 

 Ο διαχειριςτισ ςε περίπτωςθ Ιδιωτικισ Κεφαλαιουχικισ Εταιρείασ, 
 Τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν διοίκθςθ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά το 

δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ φυςικά πρόςωπα. 

 Τα αντίςτοιχα ανά μζλοσ Οικονομικοφ Φορζα, ςε περίπτωςθ Ενϊςεων, 
 
 

Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο 
καταδικάςκθκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν ΥΔ (άρκρο 8 του Ν 1599/86), φζρουςα τθν 
ψθφιακι του υπογραφι, όπου αναφζρονται με ςαφινεια τα αδικιματα αυτά. 
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ηθτιςει από τον 
ενδιαφερόμενο να προςκομίςει αντίγραφα των καταδικαςτικϊν αποφάςεων. 

2. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Αρχισ ότι είναι ενιμεροι: 
α) ωσ προσ τισ Φορολογικζσ τουσ Υποχρεϊςεισ και β) ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτισ 
ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων των 
παραγράφων 2.2.3.2.α 
Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά, κα πρζπει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να τα διακζτει εν ιςχφ, τόςο κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όςο και κατά τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ 
ςτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, άλλωσ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ (άρκρο 80 παρ.12 ν.4605/2019). 

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ αφορά: 
 Στουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ, τουσ 

απαςχολοφμε - νουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε 
οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό. 

 Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 

 Σε περίπτωςθ εταιρειϊν (Νομικϊν Ρροςϊπων), τθν ίδια τθν εταιρεία (Νομικό Ρρόςωπο) και όχι τα 
φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ αν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με 
τθν εταιρεία. 

 Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων προςκομίηονται οι αντίςτοιχεσ 
ενθμερότθτεσ ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι. 

 Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 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. 

Αν το κράτοσ - μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Οικονομικόσ Φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
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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 παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 
3. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων , που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το 
οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, για τθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2.γ. Μζχρι να 
καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ 
του Οικονομικοφ Φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ Φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα 
αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και 
βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 
81. 
Το εν λόγω πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι 
του και ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να το διακζτει ςε ιςχφ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, τόςο κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όςο και κατά τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ 
ςτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ (άρκρο 80 παρ. 12 ν. 4605/2019). 
 
4. Ρίνακασ Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου: 
Για τον ζλεγχο των ανωτζρω ςτοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαηί με το 
πιςτοποιθτικό ι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, πίνακα των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου 
κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα φαίνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ όπου υπάγεται κάκε μζλοσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου. Θ ακρίβεια των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ κα βεβαιϊνεται επί του ςϊματοσ αυτισ από 
το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ι από αρμόδια διοικθτικι αρχι. 
 

5. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ 
εγκατάςταςισ του, 

για τθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.β. 
Για τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του Οικονομικοφ Φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
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από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ  του Οικονομικοφ Φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
Αν το κράτοσ - μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Οικονομικόσ Φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ 
ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου 
ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ. 

Το εν λόγω πιςτοποιθτικό μπορεί να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του. 
 
6. Αποδεικτικά Μζςα των παρ. 2.2.3.3 πλθν τθσ περίπτωςθσ β & 2.2.3.8: 
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ Αναδόχου ότι δε ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιοσ από τουσ 

παρακάτω λόγουσ αποκλειςμοφ: 

(α) Δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, 
(β) δεν υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Οικονομικόσ 
Φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, 
(γ) Δεν υπάρχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016, θ οποία δεν μπορεί να κεραπευτεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά 
μζςα 
(δ) Δεν υπάρχει κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
Οικονομικοφ Φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, θ οποία δεν μπορεί να κεραπευτεί αποτελεςματικά με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα. 
(ε) Δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
(ςτ) Δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2. τθσ 
Διακιρυξθσ 

(η) Δεν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 
(θ) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμόςιων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
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2. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ Αναδόχου ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ 
αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςφμφωνα με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016. 

3. Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

4. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να είναι ςε ιςχφ, τόςο κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, όςο και κατά τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ ςτο ςτάδιο τθσ 
κατακφρωςθσ. 

 
7. Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ χριςεισ, ςτθν περίπτωςθ 
που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ Φορζασ. Θα πρζπει να αποδεικνφεται, ςυνολικόσ γενικόσ κφκλοσ 
εργαςιϊν (αυτοτελι ζργα και κοινοπραξίεσ) για τισ (3) τελευταίεσ χριςεισ, ι για το διάςτθμα 
δραςτθριοποίθςθσ, ςε περίπτωςθ που είναι μικρότερο τθσ τριετίασ, τουλάχιςτον ίςο, ι και μεγαλφτερο, 
από τθν αξία του Ρροχπολογιςμοφ τθσ ΣΡΥ (άνευ του ΦΡΑ) και ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ μπορεί και να 
καλφπτεται ςυνολικά. Ειδικότερα: 

 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, τότε 
προςκομίηεται ο ιςολογιςμόσ των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν αυτοφ. Σε περίπτωςθ όπου δεν 
απαιτείται, από τθν νομοκεςία τθσ χϊρασ - όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Φορζασ - θ δθμοςίευςθ 
ιςολογιςμοφ, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ του ορκωτοφ ελεγκτι για το ςυνολικό φψοσ και τθν 
κατανομι του κφκλου εργαςιϊν ςε ζτθ και επιπροςκζτωσ κα προςκομίηονται και τα ανάλογα 
φορολογικά ςτοιχεία υποβολισ. 

 Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ και 
Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που δεν τθρεί 
ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του 
Οικονομικοφ Φορζα. 

 Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα υποβάλει 
ανάλογα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί. 

 Εφόςον υπάρχουν Κοινοπραξίεσ, οι οποίεσ δεν ζχουν περιλθφκεί ςτον προαναφερόμενο Κφκλο 
Εργαςιϊν, απαιτείται θ διλωςθ τουσ με βεβαίωςθ Ορκωτοφ Ελεγκτι για τθν κατανομι τουσ ςτθν 
τελευταία τριετία, το ςυνολικό τουσ μζγεκοσ και προςκομίηονται και τα ςχετικά φορολογικά 
ςτοιχεία απόδειξθσ. 

 

8. Νομιμοποιθτικά ςτοιχεία των Νομικϊν Ρροςϊπων: 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο Οικονομικόσ 
Φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν 
πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα 
Ριςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ 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 Ριςτοποίθςθσ. Στα 
πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 
Οικονομικϊν Φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον κατάλογο. Θ 
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πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που 
εκδίδεται από τον οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ 
απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Οι 
Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ. 
Σε ό,τι αφορά τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία των Νομικϊν Ρροςϊπων 

I. Επί Ανωνφμων Εταιριϊν: 
α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ τουσ. 

β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του Καταςτατικοφ. 
γ. Φφλλα τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ι κατά περίπτωςθ ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ 
Μθτρϊου, από τα οποία προκφπτει θ δθμοςίευςθ του Καταςτατικοφ κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεϊν 
του κακϊσ και θ απόφαςθ εκλογισ του τρζχοντοσ ΔΣ και θ πράξθ ςυγκρότθςισ του ςε ςϊμα. Εάν θ 
δθμοςίευςθ των πράξεων αυτϊν δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα, κα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολισ 
τουσ για δθμοςίευςθ. 
δ. Απόφαςθ αρμοδίου Οργάνου Διοίκθςθσ (ΔΣ ι Διευκφνοντοσ Συμβοφλου), με τθν οποία εγκρίνεται θ 
ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προκειμζνου να αναλθφκεί θ υπό ανάκεςθ ΣΡΥ, ςτθν οποία κα κακορίηεται 
και το πρόςωπο ι πρόςωπα που εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν προςφορά (αν είναι 
διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόςωπο). 

II. Επί Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ: 
α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του. 
β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του Καταςτατικοφ. 
γ. Φφλλα τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ι κατά περίπτωςθ ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ 
Μθτρϊου, από τα οποία προκφπτει θ δθμοςίευςθ του Καταςτατικοφ κακϊσ τυχόν τροποποιιςεϊν του. 
Εάν θ δθμοςίευςθ των πράξε- ων αυτϊν δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα, κα υποβάλλεται αποδεικτικό 
υποβολισ τουσ για δθμοςίευςθ. 
δ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ (Γενικισ Συνζλευςθσ των Εταίρων ι του/των Διαχειριςτϊν 
κατά περίπτωςθ), με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προκειμζνου να αναλθφκεί θ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ και κακορίηεται το πρόςωπο ι τα πρόςωπα που εξουςιοδοτοφνται να 
υπογράψουν τθν προςφορά, (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόςωπο). 

III. Επί Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιριϊν (ΙΚΕ): 
α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του και τα αποδεικτικά δθμοςίευςθσ. 
β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του Καταςτατικοφ. 
γ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ (ΓΣ Εταίρων ι Διαχειριςτϊν), με τθν οποία εγκρίνεται θ 
ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προκειμζνου να αναλθφκεί θ υπό ανάκεςθ ΣΡΥ και κακορίηεται το 
πρόςωπο ι τα πρόςωπα που εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν προςφορά (αν είναι διαφορετικά 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο). 

IV. Επί Ρροςωπικϊν Εταιριϊν (ΟΕ ι ΕΕ): 
α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του. 

β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του Καταςτατικοφ. 
γ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό 
προκειμζνου να αναλθφκεί θ υπό ανάκεςθ ΣΡΥ και κακορίηεται το πρόςωπο ι τα πρόςωπα που 
εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν προςφορά, (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόςωπο). 

V. Επί των λοιπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων (θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν): 
Αντίςτοιχα προσ τα ανωτζρω νομιμοποιθτικά ζγγραφα βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων για ζκαςτο εξ 
αυτϊν. 
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VI. Επί Ενϊςεων - Φυςικϊν ι Νομικϊν Ρροςϊπων, επιπλζον: 
α. Συμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ Ζνωςθσ. Στο ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ Ζνωςθσ κα αναγράφεται και κα 
οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ τθσ υπό ανάκεςθ ΣΡΥ (φυςικό και οικονομικό 
αντικείμενο - ςε ποςοςτό) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, κα 
δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(leader), κα δθλϊνεται από τα μζλθ ότι αναλαμβάνουν αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν ευκφνθ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ και κα ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
β. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα των Εταιρειϊν/ Φορζων που τθν αποτελοφν, ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι τουσ και ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, και 
γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από τα μζλθ ι κατά περίπτωςθ, τουσ νόμιμουσ 
εκπροςϊπουσ των μελϊν, ότι τα μζλθ τθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ΣΡΥ. Σθμειϊνεται, ότι μετά τθν αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – 
Τεχνικι Ρροςφορά», θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει κατά τθν κρίςθ του τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν, που τεκμθριϊνουν τθν απουςία λόγων αποκλειςμοφ ι/και τθ ςυνδρομι των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, εάν δεν εκδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςε αυτι. Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδιεσ αρχζσ γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκ - δοκεί τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 
9. Λοιπά Στοιχεία: 
Αναλυτικοί κατάλογοι που κα αναφζρονται τα ζργα και οι ποςότθτεσ που απαιτοφνται ςτθν Τεχνικι 
Εμπειρία και ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά (π.χ. ςυμβάςεισ, βεβαιϊςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλά παραλαβισ), τα οποία υποβάλλονται επικυρωμζνα ςφμφωνα με τον 
Ν.4250/2014, κακϊσ και κάκε άλλο Ριςτοποιθτικό – Βεβαίωςθ ηθτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
10. Ονομαςτικοποίθςθ Μετοχϊν: 
Τα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των νομικϊν προςϊπων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
Ρ.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Αϋ 66) όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 
3310/2005 και του άρ- κρου 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτισ εν 
λόγω διατάξεισ. Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει για τισ 
ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν – μελϊν τθσ ΕΕ ι του ΟΟΣΑ εταιρείεσ και γι’ αυτό υποχρεοφνται 
να υποβάλλουν, περί τοφτου, Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ. 
Αναλυτικότερα, επειδι το οικονομικό αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ υπερβαίνει το 
1.000.000,00 ευρϊ, οι μετοχζσ των Ανωνφμων Εταιρειϊν που ςυμμετζχουν ςτον παρόντα Διαγωνιςμό 
αυτοτελϊσ ι ωσ Ζνωςθ ι οποιαςδιποτε άλλθσ νομικισ μορφισ εταιρείεσ, ςυμμετζχουν ςτο εταιρικό 
τθσ μερίδιο ανϊνυμεσ εταιρείεσ, είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου. 
Θ ςυνδρομι τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ πρζπει να αποδεικνφεται τόςο κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
υποβάλλοντασ τα παρακάτω ζγγραφα: 

 Θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ι μθ ςε ελλθνικζσ 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του π.δ. 82/96 (Αϋ66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν», όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 8 του ν. 3310/2005 (Αϋ 30), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8 του ν.3414/2005 (Αϋ 279) και 
ιςχφει υπό τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται από τισ εν λόγω διατάξεισ. Εφόςον μζτοχοσ των 
εταιρειϊν αυτϊν είναι άλλθ Α.Ε. με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα 
τοισ εκατό (1%), οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ αυτισ είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ ςτο ςφνολό τουσ 
μζχρι φυςικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό εταιρειϊν άλλθσ νομικισ 
μορφισ, πλθν των ανωνφμων, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ι κατζχουν εταιρικά μερίδια ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%), οι 
μετοχζσ τουσ είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ μζχρι και του τελευταίου φυςικοφ προςϊπου. 

 Ϊσ προσ τισ θμεδαπζσ επιχειριςεισ, θ υποχρζωςθ για τθν κατά τα ανωτζρω ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν κεωρείται ότι εκπλθρϊκθκε, εφόςον θ ελλθνικι ανϊνυμθ εταιρεία (ι θ τυχόν άλλθσ 
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νομικισ μορφισ οντότθτα, ςτθν οποία ςυμμετζχει) υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν 
προςφορά τθσ: (α) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ που εποπτεφει τθν εταιρεία ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Κ.Ν 2190/1920, όπωσ ιςχφει, από το οποίο προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ, με βάςθ το 
ιςχφον καταςτατικό τθσ, είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκ- δοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. β) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ 
Εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ Εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
του. Σθμειϊνεται ότι δεν καλφπτει τθν ανωτζρω απαίτθςθ θ υποβολι του αντιγράφου από το 
βιβλίο μετόχων, αλλά απαιτείται θ αναλυτικι κατάςταςθ, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ, κακϊσ θ εν 
λόγω αναλυτικι κατάςταςθ δε μπορεί να υποκαταςτακεί από αντίγραφο του βιβλίου μετόχων (ΕΑ 
867/2009 ΣΤΕ). 

 Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ ιςχφουν και για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ι μθ ςε ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το δίκαιο τθσ 
χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, επιβάλλει για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ, μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ιςχφουν τα εξισ : 
(α) Εφόςον δεν επιβάλλεται υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν των αλλοδαπϊν 
ανωνφμων εταιρειϊν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, προςκομίηεται 
ςχετικι βεβαίωςθ από αρ- μόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου των Διαγωνιηομζνων 
εταιρειϊν. 
(β) Στθν περίπτωςθ που δεν επιβάλλεται υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ, θ αλλοδαπι ανϊνυμθ 
εταιρεία υποχρεοφται να προςκομίςει ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων τθσ, που 
κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΑΕ. 
(γ) Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία δεν τθρεί ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων, υποχρεοφται να 
προςκομίςει ςχετικι κατάςταςθ μετόχων, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των 
μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, εφόςον οι μζτοχοι 
αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία οφείλει να αιτιολογιςει τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν είναι γνωςτοί οι ωσ άνω μζτοχοι, θ δε Ανακζτουςα Αρχι διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να 
αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ των μετόχων 
τθσ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε 
βάροσ τθσ εταιρείασ. 

 Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό, εφόςον ςφμφωνα με το 
δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, επιβάλλεται για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ 
τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ, ςτο ςφνολό τουσ 
μζχρι φυςικοφ προςϊπου, πρζπει να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ζγγραφα: 
(α) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ, με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό τθσ, είναι ονομαςτικζσ και 
το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι του. 
(β) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν 
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο τθροφμενο βιβλίο μετόχων κατά το 
δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ με θμερομθνία το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Σθμειϊνεται ότι ι εν λόγω αναλυτικι κατάςταςθ δε μπορεί να 
υποκαταςτακεί από αντίγραφο του βιβλίου μετόχων (ΕΑ 867/2009 ΣΤΕ). 
(γ) Κάκε άλλο ζγγραφο από το οποίο μπορεί να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου των μετοχϊν τθσ εταιρείασ, που ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβο λι του. 
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται, επίςθσ, ενθμερωμζνα, από τθν ανακθρυχκείςα 
ανάδοχο εταιρεία, πριν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Από τα ανωτζρω ζγγραφα των 
εδαφίων (β) και (γ) πρζπει να προκφπτει ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 
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μετοχϊν τθσ εταιρείασ, θ οποία να ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ ςτθν ανακζτουςα αρχι. Πλα τα παραπάνω ζγγραφα πρζπει να είναι 
επικυρωμζνα από τθν κατά νόμο αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ  τθσ Διαγωνιηόμενθσ 
εταιρείασ και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, εφόςον ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, δεν προβλζπεται, για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι 
για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου, πρζπει να προςκομίςουν με τθν προςφορά τουσ: 

(α) Βεβαίωςθ (ι ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ). 
(β) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων τουσ που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ 
εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ. 
(γ) Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία δεν τθρεί ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων, υποχρεοφται να 
προςκομίςει, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον (1%) των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, εφόςον οι μζτοχοι αυτοί είναι 
γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία οφείλει να αιτιολογιςει τουσ λόγουσ για 
τουσ οποίουσ δεν είναι γνωςτοί οι ωσ άνω μζτοχοι, θ δε Ανακζτουςα Αρχι διακζτει διακριτικι 
ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Πλα τα ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από 
τθν κατά νόμο αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ και να 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 Οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, των οποίων οι μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν 
Ακθνϊν, πρζπει επιπροςκζτωσ να αποδεικνφουν ότι ζχουν τθριςει τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 
παράγ. 5 του π.δ 82/1996, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει. Θ υποχρζωςθ περαιτζρω 
ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει ωσ προσ τισ εταιρείεσ που είναι 
ειςθγμζνεσ ςτα Χρθματιςτιρια κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ 
Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) και γι’ αυτό υποχρεοφνται να υποβάλλουν περί 
τοφτου Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 310/2005, 
ελζγχει, επί ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του 
ν. 3310/2005, όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3414/2005. 
Ρροσ τοφτο, οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλουν, δια του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ, υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι δεν είναι εξωχϊρια εταιρεία. 
Διευκρινίηονται τα εξισ: 
 Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. Τα 
αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

 Τα ενθμερωτικά - τεχνικά φυλλάδια και ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

 Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τον Φορζα και ιςχφουν εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν (ιτοι τθ 
Διακιρυξθ, πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ κ.λπ.) και δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον Ρροςωρινό Ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί 
να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για 
(15) επιπλζον θμζρεσ. 
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Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε 
προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ 
είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία 
τθσ ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
Αν ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ΣΡΥ, χωρίσ 
να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ τεχνικι προςφορά του προςφζροντοσ που 
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου ωσ 
εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
(ΣΡΥ). Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105. 
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν μζςω του ςυςτιματοσ. Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του 
παρόντοσ άρκρου τθσ Διακιρυξθσ υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο 
και δεν απαιτείται επιπρόςκετα ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΣΡΥ) 
Στθν ΤΙΡΟΛΘ ςιμερα, τθν …………….. του μθνόσ ……………………………. του ζτουσ 2020, ςυμφωνικθκαν 
και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν (εφεξισ ΣΡΥ) και τα Ραραρτιματα τθσ, 

 
ΜΕΤΑΞΥ 
1. Αφενόσ του Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεφει ςτθν 

ΤΙΡΟΛΘ και εκπροςωπείται νόµιµα από τον κ. ΡΑΝΑΓΙΪΤΘ ΝΙΚΑ (εφεξισ «Ρεριφζρεια» ι 
«Ανακζτουςα Αρχι»), 

2. Αφετζρου  τθσ Εταιρείασ   ……………… (καλοφµενθσ  εφεξισ «Ανάδοχοσ»),  θ οποία εδρεφει ςτο Διµο, 
οδόσ 

………………, µε ΑΦΜ …………………….+ και ΔΟΥ ………………………., ζχει ςυςτακεί µε τθν υπ’ αρικ
 καταςτατικι πράξθ του Συµβολαιογράφου ………………… κ. , το καταςτατικό τθσ οποίασ 
εγκρίκθκε µε τθν 
υπ’ αρικ. …………………..Απόφαςθ του ΓΕΜΘ …………………….., θ οποία  δθµοςιεφκθκε ςτο ] Φ.Ε- 
.Κ. και καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφµων Εταιρειϊν µε αρικµό............................... , και 
εκπροςωπείται νόµιµα για τισ ανάγκεσ τθσ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ΣΡΥ από τον κ. 
……………………………………………………………………... 

 
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΡΟΨΘ ΟΤΙ: 
Σφμφωνα με τθν υπϋ αρικ. ../../2021 Διακιρυξθ, τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου *●+ διενεργικθκε ςτισ ../ 
/2021 
Ανοικτόσ, Διεκνισ, Δθμόςιοσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν: «Ενεργειακι 
Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και 
Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια», με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ (Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων), ςφμφωνα με το άρκρο 27 Ν.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 Σφμβαςθσ 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν (εφεξισ «ΣΡΥ») με τίτλο «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και 
Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου, με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι 
διάρκεια», διάρκειασ 12 ετϊν, με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 11.075.431,79€ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 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 ../ /2019 
Ο Διαγωνιςμόσ ολοκλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. *●+ Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 
το Ζργο κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο. 

 

ΣΥΜΦΩΝΘΘΘΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΘΣ: 
ΡΟΟΙΜΙΟ 
Θ παροφςα Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (εφεξισ ΣΡΥ) αφορά τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να 
παράςχει υπθρεςίεσ για τθν: «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΣΥΜ- 
ΒΑΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΜΕ 12ΕΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ των Συμβατικϊν 
Τευχϊν και τθν Τεχνικι και Οικονομικι του Ρροςφορά. 
Σκοπόσ είναι θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ 
λειτουργίασ, κακϊσ και των υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του νζου Συςτιματοσ, για χρονικό 
διάςτθμα 12 ετϊν, μετά τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ. 
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Στθν παροφςα ΣΡΥ ρυκμίηονται αναλυτικά όςα κζματα προβλζπονται ςτο άρκρο 16 του Ν.3855/2010 
(ΦΕΚ 95 Α’/ 23-06-2010) και ειδικότερα για τισ Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) και τθν 
υλοποίθςθ αυτϊν. 
Θ παροφςα ΣΡΥ αφορά τθν ςυμφωνία που καταρτίηεται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

Αναδόχου, παρόχου τθσ Ενεργειακισ Υπθρεςίασ, με αντικείμενο τθν εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ και ςφμφωνα με τθν οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του Οικονομικοφ Φορζα 
για τθν πραγματοποιοφμενθ επζνδυςθ, ςυναρτάται από το μεταξφ αυτϊν - ςυμβατικά οριηόμενο - 
επίπεδο βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 
Θ παροφςα ΣΡΥ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχει ςαν βαςικά χαρακτθριςτικά : 
α. τθν Συνολικά Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (όπωσ αυτι ζχει δοκεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά 
του Αναδόχου), και 
β. το Συνολικά Εγγυθμζνο Οικονοµικό Πφελοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (όπωσ αυτι ζχει δοκεί ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου), για το Σφνολο τθσ Ρεριόδου Αναφοράσ (12ετία), για το οποίο 
δεςμεφεται ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτθν Ρροςφορά 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 Οικονομικοφ Οφζλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ). 
 

Ο «Ενεργειακόσ Ζλεγχοσ», αφορά τθ ςυςτθματικι τριμθνιαία διαδικαςία από τθν οποία προκφπτει 
επαρκισ γνϊςθ του υφιςτάμενου ςυνόλου των χαρακτθριςτικϊν τθσ Eνεργειακισ Kατανάλωςθσ 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 Σφμβουλο. Ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ ζχει 
προκφψει από διαφορετικι και ανεξάρτθτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και είναι υποχρεωμζνοσ εντόσ 45 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ του με τθν Ανακζτουςα Αρχι, να υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςε 
αυτιν τα Κανονιςτικά Ζγγραφα, τθ Μεκοδολογία & το Εγχειρίδιο του Ανεξάρτθτου Ελζγχου και ότι άλλο 
κρικεί απαραίτθτο για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

 
1. ΟΙΣΜΟΙ 
1. Σφµβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΡΥ). Θ παροφςα Σφµβαςθ 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: Οι εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ςτιλθ Οδοφωτιςμοφ), όπου υλοποιείται θ 
Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ ςτο ςφνολο τθσ γεωγραφικισ περιοχισ 
ευκφνθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *●+, το οποίο με βάςθ τα καταγραφικά ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ ανζρχονται ςε *●+ φωτιςτικά 
ςθμεία ςυμβατικοφ τφπου (Φωτιςτικά) και ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αντικατάςταςθσ: 

 
 

α/α 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΡΑΛΑΙΟΥ ΤΥΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΑΓΜΑΤΙΚΘ 
ΙΣΧΥΣ (WATT) 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΑΓΜΑΤΙΚΘ 
ΙΣΧΥΣ 
(WATT) 

1      

2      

3      

4      

Σφνολο:    

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, μπορεί να αλλάξει θ ιςχφσ των προςφερόμενων 
Φωτιςτικϊν με ςκοπό τθσ βελτιςτοποίθςθσ του φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ, χωρίσ όμωσ να αλλάξει το 
ςυνολικό Οικονομικό Εγγυθμζνο Πφελοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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3. Συνολικι Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που 
εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, 
όπωσ αναλφεται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

4. Συνολικό Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ: Το Οικονομικό Πφελοσ που εγγυάται ο Οικονομικόσ 
Φορζασ ότι κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του Αναδόχου. 

5. Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Θ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ) που εγγυάται ο 
Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει. ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ όπωσ αναλφεται ςτθν 
Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

6. Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (12 ζτθ): Το Οικονομικό Πφελοσ 
εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ςαν αποτζλεςμα τθσ 
επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

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

8. Εκκακάριςθ (ανά ζτοσ): Θ περιοδικι διαδικαςία Τεχνικισ και Οικονομικισ αποτίμθςθσ τθσ 
προόδου του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ και προςδιοριςμοφ του Ρραγματικοφ Οικονομικοφ 
Ανταλλάγματοσ του Αναδόχου. 

9. Ρερίοδοσ Ραρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο): Θ επαναλαμβανόμενθ χρονικι περίοδοσ, ςτθ λιξθ τθσ 
οποίασ υπολογίηεται θ Ρραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ, το Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ 
και το Ρραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα. 

10. Ρροβλεπόμενθ Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ 
ενζργειασ ςτθ Συμβατικι Εγκατάςταςθ εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, θ οποία 
υπολογίηεται με βάςθ των παραδοχϊν τθσ Διακιρυξθσ (κατανάλωςθσ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν, 
τιμι κιλοβατϊρασ, και ϊρεσ λειτουργίασ Φωτιςτικϊν) κακϊσ και το Εγχειρίδιο διαδικαςίασ Ελζγχου 
- Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο 
Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΣΡΥ. 

11. Ρραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ 
εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται, μζςω μετριςεων Συςτιματοσ 
Τθλεδιαχείριςθσ βάςει τθσ μεκοδολογίασ του Εγχειρίδιου Διαδικαςίασ Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - 
Ρλθρωμϊν (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ, πριν 
τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΣΡΥ. 

12. Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ  που προκφπτει από τθν εφαρμογι του Εγχειριδίου τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - 
Ριςτοποίθςθσ – Ρλθρωμϊν εντόσ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (προςδιορίηεται ωσ διαφορά τθσ 
Ρραγματικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ από τθν Ρροβλεπόμενθ Ενεργειακι Κατανάλωςθ τθσ 
Ρεριόδου). 

13. Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Το Οικονομικό Πφελοσ που 
προκφπτει από τθν Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ 

14. Συνολικι Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ ςυνολικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΣΡΥ. 

15. Συνολικό Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ: Το ςυνολικό Οικονομικό Πφελοσ που προκφπτει ωσ 
αποτζλεςμα τθσ Συνολικισ Ρραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. 

16. Συμβατικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Θ προβλεπόμενθ από τθ Σφμβαςθ, αμοιβι του Οικονομικοφ 
Φορζα για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ. 

17. Ρραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Θ αποδιδόμενθ ςτον Οικονομικό Φορζα αμοιβι για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν 
Ζκκεςθ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ). 
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18. Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν: Θ αναφορά που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο με 
τθν ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ ι ομάδασ εργαςιϊν που εκτελείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςα. 

19. Ριςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Τριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»: Θ 
βεβαίωςθ που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ειςιγθςθ του Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, για 
το φψοσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ τριμθνιαίασ περιόδου παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό ο 
Ανάδοχοσ να τθν χρθςιμοποιιςει για τθν αποδζςμευςθ του αντίςτοιχου ποςοφ και τθν πλθρωμι 
του. 

20. Ζκκεςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ Ζκκεςθ που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, 
ςτο τζλοσ κάκε Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει μετριςεισ και 
υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον προςδιοριςμό τθσ Ρραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, 
του Ρραγματικοφ Οικονομικοφ Οφζλουσ, κακϊσ και τθν Οικονομικι Εκκακάριςθ για τον 
προςδιοριςμό του Ρραγματικοφ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του Οικονομικοφ Φορζα, για τθν 
Ρερίοδο Ραρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 
ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ Τριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου». 

21. Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ: Ο Σφμβουλοσ που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω 
τθσ ανάδειξθσ του από Διαγωνιςτικι Διαδικαςία (Ανοιχτόσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ) 
που κα διεξαχκεί, για τθν υποβοικθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε ότι αφορά τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
τιρθςθ των όρων τθσ ΣΡΥ. Ραρακολουκεί και πιςτοποιεί με βάςθ τθ ΣΡΥ που κα υπογραφεί με τον 
Ανάδοχο τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με τα Συμβατικά Τεφχθ και τα λοιπά ζγγραφα αυτισ. 

22. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ 
παροφςασ, κα οριςτεί «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ)» ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 . Αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ αποτελεί 
θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι των 
αντικειμζνων των Συμβατικϊν Τευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΡΡΕ ςε ςυνεργαςία με τον 
Ανεξάρτθτο Σφμβουλο ελζγχει δειγματολθπτικά τα Φωτιςτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 
αντικείμενο τθσ παροφςθσ. Ο ζλεγχοσ αφορά CE (EMC και LVD), κακϊσ και των φωτομετρικϊν 
μεγεκϊν των αντίςτοιχων εργαςτθρίων. Θ ΕΡΡΕ ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 
όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ΣΡΥ 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. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΣΡΥ) 
Θ παροφςα αφορά ςτθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να παράςχει υπθρεςίεσ για τθν: «Ενεργειακι 
Αναβάκμιςθ – Αυτοματοποίθςθ και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και 
Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςαν Σφμβαςθ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣΕΑ) με 12ετι διάρκεια». Σκοπόσ τθσ είναι θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ 
ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ, κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ 
και ςυντιρθςθσ του νζου Συςτιματοσ, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν μετά τθν αναβάκμιςθ του 
Συςτιματοσ. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα του Αναδόχου προζρχεται από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
που επιτυγχάνεται από τθν υλοποίθςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ. 

Οι Υπθρεςίεσ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, περιλαμβάνουν: 
Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ ςτο Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου, με τθν υποβολι Μελζτθσ Εφαρμογισ, όπου ο Ανάδοχοσ, κα προβεί ςτθν υλοποίθςθ 
των κάτωκι επιμζρουσ Ραραδοτζων: 

• Ραραδοτζο 1: Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Σωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - 
καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ). 

• Ραραδοτζο 2: Κατθγοριοποίθςθ των Οδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015. 
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• Ραραδοτζο 3: Ρραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Μελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ και 
Λαμπρότθτασ)  για κάκε κατθγορία Οδοφ και τθν γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ 
Οδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 

• Ραραδοτζο 4: Ρρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων LED, ςφμφωνα με τθν 
αντιςτοίχιςθ ςτο Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

• Ραραδοτζο 5: Ρρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Μετρθτϊν (Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ), 
με ςκοπό  τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ του Δικτφου. Οι μετριςεισ αυτζσ κα κεωρθκοφν ωσ πραγματικι 
κατανάλωςθ του νζου Δικτφου. Μζςω τθσ λειτουργίασ του "Συςτιματοσ  Τθλεελζγχου  -  
Τθλεχειριςμοφ &  Ελζγχου  Ενζργειασ" και των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα 
ςτοιχεία μζτρθςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα επαλθκεφονται με βάςθ το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, για να 
εξάγονται τα αποτελζςματα του Ρλάνου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ. 

• Ραραδοτζο 6: Ραραμετροποίθςθ νζου  Συςτιματοσ,  ςτθριηόμενου  ςτον εξοπλιςμό  και  τα 
υλικά  που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

• Ραραδοτζο 7: Οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ 
Οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 

Στθν Μελζτθ Εφαρμογισ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ διενζργειασ δειγματολθπτικϊν μετριςεων 
(κατϋ ελάχιςτον 30) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά τφπο Φωτιςτικϊν, μετά τθν 
υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα απαιτοφμενα 
επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ. Οι μετριςεισ κα πραγματοποιοφνται κάκε (2) ζτθ 
από τον Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, τισ οποίεσ κα ελζγχει ο 
Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ και κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Βάςει των αποτελεςμάτων 
τουσ, κα υποβάλλονται προτάςεισ ςυμπλθρωματικϊν Ενεργειακϊν Ραρεμβάςεων, οι οποίεσ δφνανται 
να τροποποιιςουν τθν παροφςα ΣΡΥ, με τουσ ίδιουσ Οικονομικοφσ Προυσ 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. 
Θ αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ  Οδοφωτιςμοφ κα υλοποιθκεί, όπωσ αναλυτικά
 περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, μζςω τθσ: 

• Εγκατάςταςθσ κατάλλθλων Φωτιςτικϊν LED / Υλικϊν υψθλισ τεχνολογίασ &  Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ, για  τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν ςωμάτων, όπου αυτό 
απαιτθκεί, όπωσ  και  όποιου λοι- ποφ εξοπλιςμοφ απαιτθκεί ι αποτελεί επζκταςθ ι 
τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν. 

• Εγκατάςταςθσ υλικϊν (hardware) και λογιςμικοφ (software) του “Συςτιματοσ Tθλεελζγχου - 
Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ”. 

• Ραραμετροποίθςθσ - λειτουργίασ του "Συςτιματοσ Τθλεελζγχου  -  Τθλεχειριςμοφ &  Ελζγχου  
Ενζργειασ", ςε επίπεδο Κόμβου (pillar) για 4.851 φωτιςτικά ςϊματα και ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ 
για 250 φωτιςτικά ςϊματα που κα τοποκετθκοφν ςε δρόμουσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

• Λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ, προγραμματιςμζνθσ και ζκτακτθσ, του Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ, για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν. 

 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί για τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ, ανικει ςτον Ανάδοχο και κα 
εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο (Ραρζχων Υπθρεςίεσ) με δικά του ζξοδα. Θα μεταβιβαςτεί χωρίσ 
αντίτιμο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΣΡΥ, ςε πλιρθ λειτουργία ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν. Στο χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ ο Ανάδοχοσ, πρζπει να 
φροντίςει να ζχει αποςβζςει όλθ τθν αξία του Συςτιματοσ και υποχρεοφται να το παραδϊςει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 2, του άρκρου 22, τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων των 
Συμβατικϊν Τευχϊν τθσ Διακιρυξθσ. 
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3. ΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα παρακάτω ζγγραφα, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, και ταξινομοφνται κατά 
ςειρά ιςχφοσ ωσ ακολοφκωσ: 1. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), 2. Διακιρυξθ – Ραραρτιματα 
αυτισ και τυχόν διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ, 3. Ρροςφορά του Αναδόχου. Τα Συμβατικά Τεφχθ 
αλλθλοςυμπλθρϊνονται και ςε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςε αυτά και 
υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που 
ορίηεται ανωτζρω. 

 
4. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
Οι εγγυιςεισ του Αναδόχου, προβλζπονται ωσ εξισ: 
1. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ αξίασ τθσ ΣΡΥ, εκτόσ ΦΡΑ, διάρκειασ που 
προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ που αναφζρεται ςτθν Σφμβαςθ Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν (ΣΡΥ), 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 Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται 
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα. 

2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 (παρ. 1Β), του 
νόμου 4412/2016 και εκδίδεται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν 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.Μ. 
και τθ διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποί - ου 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 ΣΡΥ. Υποδείγματα εγγυθτικϊν δίνονται ςτο Ραράρτθμα 9 τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι 
επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά 
τουσ. 

3. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ΣΡΥ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το 
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 

4. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 
(μζγιςτοσ χρόνοσ 12 μινεσ) και των λοιπϊν υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και αντικακίςταται από 
αντίςτοιχθ Εγγυθτικι Καλισ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ. 

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

6. Θ Εγγφθςθ Καλισ 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 Σφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
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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 Καλισ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ, 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 ΣΡΥ, εκτόσ ΦΡΑ. Θα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, 
εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ τθσ ΣΡΥ και κα εκδίδεται ανάλογα με τα αναφερόμενα ςτο 
Κεφάλαιο 2: Γενικοί και Ειδικοί Προι Συμμετοχισ, άρκρο 2.1.5). 

8. Οι εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ και Καλισ Λειτουργίασ - Συντιρθςθσ, καταπίπτουν ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα. 

 

5. ΔΙΑΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Θ ΣΡΥ είναι ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και θ διάρκεια τθσ 
είναι 12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και τθν παραλαβι του αντικειμζνου 
από τθν ΕΡΡΕ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι των 
Συμβατικϊν Τευχϊν και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 
6. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΣΡΥ και θ 
Ρεριφζρεια να εξαςφαλίςει του απαραίτθτουσ πόρουσ που κα προκφψουν από τθν εξοικονόμθςθ των 
δαπανϊν του που κα επιφζρει θ μείωςθ του Ενεργειακοφ του Κόςτουσ. 

 
7. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Οι υποχρεϊςεισ του Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, ορίηονται ωσ εξισ: 
1. Ραρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ του Συμβατικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΣΡΥ και το 

Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν (Ρρόγραµµα Μζτρθςθσ και 
Επαλικευςθσ) που ζχει καταρτιςτεί από αυτόν, ζχει εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ζχει γίνει 
αποδεκτό από τον Ανάδοχο, και υποβάλλει τισ παρατθριςεισ και προτάςεισ του, όπου κρίνεται 
απαραίτθτο, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και τον Ανάδοχο. 

2. Ριςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΣΡΥ, τθν επίτευξθ των όρων αυτισ με βάςθ τθν 
προςφορά του Αναδόχου και προςδιορίηει το τίμθμα κάκε περιοδικισ διλωςθσ, ειςθγοφμενοσ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

3. Ελζγχει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθ ΣΡΥ και υποβάλλει 
παρατθριςεισ. 

4. Συμμετζχει ςτθν Τριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου και 
Ρεριφζρειασ. 

5. Υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του 
Συμβατικοφ Αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΣΡΥ που ζχει υπογραφεί, εφόςον προςκαλείται, κακϊσ 
και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

 
8. ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ - ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 
α. Οι εργαςίεσ ανάπτυξθσ και διαμόρφωςθσ κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν ΣΡΥ και ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τθν Μελζτθ 
Εφαρμογισ τθν οποία κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ ευκφνθ δε για τθν τιρθςθ 
των όρων αυτι βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το 
Αντικείμενο, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ΣΡΥ. 

Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα πρζπει να ζχει τα εξισ Ραραδοτζα: 
• Ραραδοτζο 1: Επιβεβαίωςθ του αρικμοφ των Φωτιςτικϊν Σωμάτων, μζςω επιμζτρθςθσ - 

καταγραφισ (CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ). 

• Ραραδοτζο 2: Κατθγοριοποίθςθ των Οδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015. 
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• Ραραδοτζο 3: Ρραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Μελετϊν (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ και 
Λαμπρότθτασ)  για κάκε κατθγορία Οδοφ και τθν γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ 
Οδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 

• Ραραδοτζο 4: Ρρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων LED, ςφμφωνα με τθν 
αντιςτοίχιςθ ςτο Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

• Ραραδοτζο 5: Ρρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Μετρθτϊν (Ραράρτθμα 3: Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ), 
με ςκοπό  τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων για τον προςδιοριςμό του ποςοςτοφ (%) 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ του Δικτφου. Οι μετριςεισ αυτζσ κα κεωρθκοφν ωσ πραγματικι 
κατανάλωςθ του νζου Δικτφου. Μζςω τθσ λειτουργίασ του "Συςτιματοσ  Τθλεελζγχου  -  
Τθλεχειριςμοφ &  Ελζγχου  Ενζργειασ" και των μετρθτϊν, κα προκφπτουν αναλυτικά τα 
ςτοιχεία μζτρθςθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα επαλθκεφονται με βάςθ το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, για να 
εξάγονται τα αποτελζςματα του Ρλάνου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ τθσ Εξοικονόμθςθσ. 

• Ραραδοτζο 6: Ραραμετροποίθςθ νζου  Συςτιματοσ,  ςτθριηόμενου  ςτον εξοπλιςμό  και  τα 
υλικά  που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

• Ραραδοτζο 7: Οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ 
Οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 

 

9. ΥΡΕΓΟΛΑΒΟΙ 
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ / τμθμάτων τθσ ΣΡΥ 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. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ 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 ΣΡΥ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ΣΡΥ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά / δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 
4412/2016). Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο / 
υπεργολάβουσ τθσ ΣΡΥ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ / των τμθμάτων 
τθσ ΣΡΥ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται για τον Ανάδοχο, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ΣΡΥ, το(α) οποίο(α) ο 
Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά 
το ποςοςτό του (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ΣΡΥ. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται ξεχωριςτό ΕΕΕΣ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ΣΡΥ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

4. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 
να απαιτι- ςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του 
άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

 
10. ΚΑΛΘ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ΣΡΥ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει καλι και επιμελι χριςθ τθσ 
Εγκατάςταςθσ, ενθμερϊνοντασ εγκαίρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τυχόν επικείμενουσ ι 
προκλθκζντεσ κινδφνουσ ι ηθμίεσ. 
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11. ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ παροφςασ ΣΡΥ, 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. Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ 
ορίηεται ςτθν προςφορά του Αναδόχου και προβλζπεται ρθτά ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ και ςτθν ΣΡΥ 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 72 ϊρεσ, εκτόσ αν προβλζπεται με αιτιολόγθςθ διαφορετικά ςτθν 
εγκεκριμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ. Θ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ, γίνεται βάςει 
ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του 
Αναδόχου, τθν Μελζτθ Εφαρμογισ και τθν Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου, που κα 
καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο. Το Ρρόγραμμα Συντιρθςθσ μπορεί να ανακεωρείται 
κατά διαςτιματα μετά από πρόταςθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και τθν ςυμβολι του 
Ανεξάρτθτου Συμβοφλου. 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. Θ Υπθρεςία 
Μθχανολογικοφ - Θλεκτρολογικοφ ςυνεργάηεται με τον Ανάδοχο για τον εντοπιςμό και τθν 
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που αφορά τθ ςυνολικι λειτουργία του Δικτφου Οδοφωτιςμοφ ςτο 
Εκνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ και ειδικότερα μεριμνά για τθν απρόςκοπτθ 
λειτουργία των Ρι- νάκων Διανομισ και τθν ςυνολικι τροφοδοςία του Δικτφου Οδοφωτιςμοφ του 
Εκνικοφ και Επαρχιακοφ Δικτφου αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ, ϊςτε θ λειτουργία του να είναι 
απρόςκοπτι και να εναρμονίηεται με το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ. 
 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
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 
και φυςικϊν καταςτροφϊν, που τότε ι αποκατάςταςθ τθσ ηθμία επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
(άρκρο 24 τθσ παροφςασ). Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ τθσ ςφμβαςθσ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ. Ζνα πρωτότυπο τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ 
Σφμβαςθσ μαηί με τα Ραραρτιματά τθσ, κακϊσ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεϊν 
τθσ, κα παραδίδεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθν ζκδοςι τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με ευκφνθ 
του Αναδόχου. 
 

13. ΕΡΙΣΚΕΨΘ - ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ΕΡΡΕ και ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ δικαιοφνται ανά πάςα ςτιγμι και κακ' 
όλθ τθν διάρκεια τθσ ΣΡΥ 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 ΣΡΥ από τον Ανάδοχο. 

 
14. ΕΚΧΩΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. Τα δικαιϊματα που προζρχονται από τθ ΣΡΥ που κα υπογραφεί δε κα είναι με κανζνα τρόπο 
μεταβιβάςιμα ι εκχωρθτζα ςε πρόςωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται ςε αυτιν 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μζρουσ, που παρζχεται μόνον εγγράφωσ. Κατϋ 
εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ ωσ άνω εκχϊρθςθ/ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων τθσ ΣΡΥ από τον Ανάδοχο, 
χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ο Ανάδοχοσ 
μεταβιβάςει ςε τρίτον ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 20% του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα  αρχι περί τθσ 
μεταβολισ αυτισ το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ. Το ίδιο 
ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ και ειςζρχεται νζο μζλοσ ςε αυτιν κατά 
ποςοςτό ςυμ- μετοχισ που δεν υπερβαίνει το 20%. Ομοίωσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 
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περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα αρχι περί τθσ μεταβολισ αυτισ το 
αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβίβαςθσ. 

2. Αυτό δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ όπου ο Ανάδοχοσ μεταβιβάςει το ςφνολο τθσ ΣΡΥ ςε 100% 
κυγατρικι εταιρεία του εγκαταςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα τθσ ΕΕ. Στθν περίπτωςθ εκχϊρθςθσ 
τθσ ΣΡΥ ςε κυγατρικι εταιρεία ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει εκπρόςωπο ι/και αντίκλθτο τθσ 
κυγατρικισ εταιρείασ ο οποίοσ κα μιλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ελλάδα. 

3. Εκχϊρθςθ τθσ ΣΡΥ είναι δυνατι και ςε Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα. 
 

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
Σε ότι 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 ΕΡΡΕ 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. Ρρζπει 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. Με μζριμνα και δαπάνεσ του να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτισ 
παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ, ςτα δίκτυα ΟΚΪ 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 κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ. Στθν 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 δα- 
πάνεσ, ςτα οποία κα ζχει. 

 
16. ΥΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

Σε ότι αφορά τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
1. Να 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. Να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι 
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ΣΡΥ τα ζγγραφα των αρμόδιων αρχϊν ςχετικά με 
τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

3. Να 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 ΣΡΥ ι παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε ςε ςχζςθ με 
ςωματικζσ βλάβεσ. 

 
17. ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

Σε ότι αφορά το προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΣΡΥ, ορίηονται τα εξισ: α. Ο 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 





109 

 

και τθ λειτουργία υποχρεϊςεισ του από τθν ΣΡΥ, β. Ο Ανάδοχοσ είναι ςυνολικά και αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθρωμζσ 
προσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ 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 προςτθκζντεσ του. 

 
18. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 
Οι υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ορίηονται ωσ εξισ: 
1. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ, κα διακζςει ςτθν ομάδα Ζργου του Αναδόχου τουσ αναγκαίουσ 

χϊρουσ που κα εργάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ. Οι χϊροι κα χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν εγκατάςταςθ του Κζντρου Ελζγχου και θ παραχϊρθςθ τουσ πρζπει να γίνει εντόσ 15 θμερϊν από 
τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΣΡΥ και κα είναι κατάλλθλοι για τθν τισ υποχρεϊςεισ υλοποίθςθσ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

2. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, το αργότερο 15 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ, τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ), ενϊ διακζτει το 
προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ 
εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 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. Τθν 
αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου, β. Τθν 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. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ μελλοντικισ αυτοδυναμίασ, τόςο για τθν 
υποςτιριξθ αλλά και για πικανζσ μελλοντικζσ επεκτάςεισ, με τθ μεταφορά τεχνο- γνωςίασ από τον 
Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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

5. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο που κα ζχει προκφψει από τθν 
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία που κα ζχει ολοκλθρωκεί, ο οποίοσ κα ζχει τισ υποχρεϊςεισ που 
περιγράφονται ανωτζρω (Άρκρο 7 τθσ παροφςασ). 

6. Οφείλει 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 Συμβατικϊν του Υποχρεϊςεων, 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 ΣΡΥ διατθρϊντασ και τθρϊντασ τουσ κανόνεσ εχεμφκειασ των 
εγγράφων. 

7. Οφείλει 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. 

8. Υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ. 
9. Είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του Συςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν 

ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςτο μπράτςο, ι μζχρι τθν λυχνιολαβι του λαμπτιρα, κάκε φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ. 

 

19. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ΣΡΥ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 
αναφζρονται ςε αυτιν, με τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Ρζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ: 
1. Το υπάρχουν υλικό (που κα αποξθλωκεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιθκεί το αντικείμενο τθσ 

παροφςθσ, κα παραδοκεί ςτθν ΕΡΡΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα και 
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ςφμφωνα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν. Αναλυτικά θ διαδικαςία περιγράφεται ςτθ Μελζτθ 
Εφαρμογισ του Αναδόχου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποβάλει αναλυτικό Ρρόγραμμα Ενεργειϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και τισ υποχρεϊςεισ του ςτα Συμβατικά Τεφχθ. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 
Συμβατικοφ Αντικειμζνου, προκφπτουν αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν, τότε οι αλλαγζσ 
αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά 
περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. 

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

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

5. Υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Συμβατικό 
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. 

6. 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 Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

7. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ 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. 

8. 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 ΣΡΥ. 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. Σε 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. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα και εγγράφωσ, πριν από τθ ςχετικι 
αντικατάςταςθ. Σε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να είναι 
αποδεκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

9. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από 
κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Συμβατικοφ 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. 

10. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, τα μζλθ που τθν αποτελοφν είναι από κοινοφ και εισ 
ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν 
από τθν Ρροκιρυξθ και τθ ΣΡΥ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ 
περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία 
περίπτωςθ δε δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του 
ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν 
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ολοκλιρωςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι ςτο πρόςωπο 
ενόσ εκ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του από άλλο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ που ζχει 
καταςτεί αρχικόσ Ανάδοχοσ /ι από άλλον Οικονομικό Φορζα, ι ςυντρζχουν λόγοι εταιρικισ 
αναδιάρκρωςθσ περιλαμβανομζνθσ τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ, ι λόγοι 
αφερεγγυότθτασ, ιδίωσ ςτο πλαίςιο πτωχευτικϊν - προπτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, τότε ςτο βακμό 
που το άλλο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /ι ο άλλοσ Οικονομικόσ Φορζασ πλθροί τα ποιοτικά κριτιρια που 
κακορίςτθκαν αρχικά από τθν Ανακζτουςα αρχι και υπό τον όρο ότι θ κατά τα ανωτζρω διαδοχι 
δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ΣΡΥ, τότε γίνεται υποκατάςταςθ του αρχικοφ 
Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ του άρκρου 337 Ν. 4412/2016 περί 
τροποποίθςθσ τθσ ΣΡΥ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

11. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, μπορεί να ςυςτιςει Κοινοπραξία πριν τθν υπογραφι 
τθσ ΣΡΥ και ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ Κοινοπραξία ωσ νομικι μορφι κα ευκφνεται ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

12. Ρριν τθν υπογραφι τθσ ΣΡΥ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία 
Σφμβαςθ Αςφαλιςτικισ Κάλυψθσ όλων των υπθρεςιϊν και ζργων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ 
ΣΡΥ, ζνα πρωτότυπο ζγγραφο τθσ οποίασ, μαηί με όλα τα ςυνοδευτικά αυτισ Ραραρτιματα, 
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 κλπ, β. κάκε αποηθμίωςθ για τθν αποκατάςταςθ ηθμίασ που προκλθκεί ς ε 
τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ. Σε περίπτωςθ οποιαδιποτε τροποποίθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει αντίγραφο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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

14. Εγγυάται ότι μετά τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι θ 
προςφερόμενθ από αυτόν κατά τθν διαδικαςία ανάδειξθσ του ωσ Ανάδοχοσ. 

15. Υποχρεοφται να ξεκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ΣΡΥ με τα παραρτιματα τθσ, χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο κα πρζπει να ζχει 
υλοποιθκεί θ Μελζτθ Εφαρμογισ και να ζχουν ενςωματωκεί τα Κανονιςτικά Ζγγραφα, και θ 
Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ) από τον 
Ανεξάρτθτο Σφμβουλο. 

16. Υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ αυτι κα εξειδικεφεται ωσ διαδικαςία ςτο Εγχειρίδιο 
Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ (Ρρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ). 

17. Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, και αποκλειςτικισ 
υπαιτιότθτασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτου προςϊπου, ξζνου προσ τον Ανάδοχο. Υποχρεοφται 
όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία ι τθν αποκλειςτικι υπαιτιότθτα και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Επιςθμαίνεται ότι, από τθν εκτζλεςθ του Συμβατικοφ 
Αντικειμζνου, καμία ζννομθ ςχζςθ δε δθμιουργείται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 
προςωπικοφ του Αναδόχου που αςχολείται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. Οι υποχρεϊςεισ 
αναφζρονται ςυμπλθρωματικά με αυτζσ που αναφζρονται ρθτά ςε άλλα ςθμεία τθσ παροφςασ. 

 
20. ΚΟΙΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι κοινζσ υποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου, ορίηονται ωσ εξισ: α. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ 
απόκριςθσ των ςυμβαλλομζνων ςε κάκε ζγγραφο ορίηεται ςε 10 εργάςιμεσ μζρεσ από τθν 
αποδεδειγμζνθ παραλαβι του, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ ΣΡΥ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
παρζλκει άπρακτθ θ εν λόγω προκεςμία, το περιεχόμενο του εγγράφου κεωρείται αποδεκτό, β. Στα 
πλαίςια εκτζλεςθσ του Συμβατικοφ 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 Συμβοφλου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό και προφορικό λόγο. Για 
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τθν τυπικι αλλθλογραφία (ςυνοδευτικά, παραςτατικά, νομικά ζγγραφα, κλπ), 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. Για τα Ραραδοτζα που απορρζουν από τθν 
εκτζλεςθ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που 
κάποια Ραραδοτζα, από τθ μεκοδολογία ι από εργαλεία που πικανά χρθςιμοποιθκοφν, παράγονται 
ςε Αγγλικι γλϊςςα, κα μεταφραςτοφν, εφόςον απαιτθκεί, ςτθν Ελλθνικι με ευκφνθ και δαπάνθ 
του, γ. 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 ΣΡΥ που ςυνάπτεται, μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και του Αναδόχου. 

 
21. ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΡΤΩΤΟ - ΚΥΩΣΕΙΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 
Θ κιρυξθ του Οικονομικοφ Φορζα ωσ ζκπτωτου και οι κυρϊςεισ ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ, ζχουν ωσ εξισ: 

1. Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του ν. 4412/2016) από τθν ΣΡΥ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ΣΡΥ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν 
υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία ι/και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ ΣΡΥ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων που μπορεί να χορθγθκοφν. 

2. Στθν 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 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. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ΣΡΥ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ τθσ ΣΡΥ. 

4. Σε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του Αναδόχου χωρίσ αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του, ο τελευταίοσ 
δφναται να ηθτιςει από αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 105- 106 του Ειςαγ. Νόμου Α.Κ. 

5. Στθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ υπολείπεται, με υπευκυνότθτα του 
Αναδόχου, μζχρι 5% τθσ προςδιοριςμζνθσ ςτθν Ρροςφορά 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. Οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ αςτοχίεσ ςτθ διάρκεια τθσ ΣΡΥ (πζραν τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ, όπου ιςχφουν οι προβλζψεισ του άρκρου 27 τθσ παροφςθσ) και ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ 
καλι λειτουργίασ του Συςτιματοσ, κα προςδιοριςτοφν αναλυτικά ςτο Εγχειρίδιο τθσ Διαδικαςίασ 
Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν, για τθν Ρερίοδο τθσ Ραρακολοφκθςθσ που κα καταρτίςει ο 
Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ κα εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι, και το περιεχόμενο του οποίου κα τεκεί ςε 
γνϊςθ του Αναδόχου και κα εναρμονίηεται πλιρωσ  με τθν παροφςα. Στο τζλοσ κάκε Οικονομικοφ 
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. Στθν 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 
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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. 

 
23. ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΩΝ 
Σε ότι αφορά το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 
ΣΡΥ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, αναφζρονται τα εξισ: 
1. Πλα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, , φωτιςτικά, λογιςμικό (software - hardware), κλπ, παραμζνουν ςτθν 

ιδιοκτθςία του Αναδόχου μζχρι το τζλοσ τθσ ΣΡΥ, οπότε παρζχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι άνευ 
ανταλλάγματοσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ (6) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΣΡΥ κα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι: α. τα καταγραφικά 
δεδομζνα του Συςτιματοσ (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που κα 
ζχει ςτθ διάκεςθ του, επικαιροποιθμζνα κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ, β. το αρχείο των 
Φωτομετρικϊν Μελετϊν - Μετριςεων, γ. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 
τουσ αυτοματιςμοφσ και παράδοςθ του λογιςμικοφ με ανοιχτό κϊδικα, ϊςτε να μπορεί να 
λειτουργιςει και από τρίτουσ εκτόσ του Αναδόχου, δ. Ζκκεςθ για τθν ςυνολικι κατάςταςθ του 
Συςτιματοσ, από τθν οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα πλιρουσ και αποδοτικισ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ για ζνα ζτοσ. Επίςθσ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ ςτο τζλοσ των προςφερόμενων ωρϊν 
λειτουργίασ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που ζχει προςφζρει ο Ανάδοχοσ (≥60.000 ϊρεσ), δε κα πρζπει 
να ξεπερνά το 30% τθσ αρχικισ ονομαςτικισ φωτεινισ ροισ, βάςει του προτφπου LM80 (L70 
reported). Θ Εγγυθτικι καλισ Λειτουργίασ κα παραμείνει ςτθν κατοχι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 12 
επιπλζον μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ. Αρμόδια για τθν υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου 
και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ κα είναι θ ΕΡΡΕ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το αντικείμενο 
τθσ παροφςασ. 

3. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των ανωτζρω που αναπτφςςεται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του 
Συμβατικοφ Αντικειμζνου, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. Από τθν θμερομθνία αυτι μεταβιβάηεται άνευ άλλθσ διατφπωςθσ ι δαπάνθσ ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

4. Σε 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. 

5. Ο Ανάδοχοσ, ςτο πζρασ τθσ ΣΡΥ, υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα 
περιγραφόμενα ςτθ ΣΡΥ, 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. Συνδρομζσ και ςχετικά 
ζξοδα που μπορεί να δικαιολογθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Αντικειμζνου, κα πρζπει να 
προβλζπονται ρθτά από τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, να κοςτολογοφνται ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του και να εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ (μετά τθν περίοδο 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) που προςφζρει. 

 
 

23. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΡΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων τθσ πα- ροφςασ ΣΡΥ 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. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο Πργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω 
απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ διοικθτικι προςφυγι, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
205 Ν.4412/16. 
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2. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ΣΡΥ κα ιςχφει θ προβλεπόμενθ από το ωσ άνω άρκρο. 3 παρ. 14 
διαιτθτικι επίλυςθ όλων των διαφορϊν/διαφωνιϊν που τυχόν ανακφπτουν μεταξφ Αναδόχου και 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Εφόςον ο Ανάδοχοσ διαφωνεί με τθν εκδοκείςα διαιτθτικι απόφαςθ 
δικαιοφται να προςφφγει ςτα αρμόδια διοικθτικά δικαςτιρια των Ακθνϊν και να ηθτιςει τθν 
ακφρωςι τθσ. 

 
24. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
1. Ο Ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για αδυναμία εκπλιρωςθσ /ι για πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρε- ϊςεων του, αν θ αδυναμία αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ ωσ γεγονόσ απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ. 

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. Ο 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. Θ απόδειξθ 
περιςτατικϊν που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
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 Ανακζτου - ςα Αρχι τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά 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. Σε περίπτωςθ 
που τα περιςτατικά δεν αναφερκοφν μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία και δεν προςκομιςκοφν τα 
αποδεικτικά 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. Ράντωσ, ο Ανάδοχοσ 
δεν κα υπζχει καμία υποχρζωςθ να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΡΥ όταν παρόμοια ςυνζχιςθ κα 
μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του. 

6. Ϊσ 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 ΣΡΥ, 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 ΣΡΥ 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 και αποδειχκεί, 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 ΣΡΥ 
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. 
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25. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΡΥ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει ι να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν θ 

Ρεριφζρεια κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου που αντιςτοιχεί ςτθν τριμθνιαία αμοιβι του 
πζραν των (90) θμερϊν και εφόςον υπάρχει θ πιςτοποίθςθ του Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, όπωσ αυτι 
κα προκφπτει με βάςθ το Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου - Ριςτοποίθςθσ - Ρλθρωμϊν και εντόσ τθσ 
Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ΣΡΥ, εάν θ Ρεριφζρεια δεν εκπλθρϊνει τισ 
ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ. Ρερίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 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 ΣΡΥ, 
ςφμφωνα και με τουσ όρουσ του άρκρου 6 τθσ παροφςθσ και να διεκδικιςει το ςφνολο των 
ανεξόφλθτων αμοιβϊν του. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ΣΡΥ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
1. Θ ΣΡΥ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ΣΡΥ. 
2. Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ΣΡΥ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτο Μζροσ Β - Γενικοί Προι: Αποκλειςμόσ Υποψθφίων (άρκρο 3) των Συμβατικϊν 
Τευχϊν, και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ. Στθν 
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. 

3. Θ ΣΡΥ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ (άρκρο 258 τθσ ΣΛΕΕ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
απόφαςθ εξεδόκθ μεταγενζςτερα τθσ ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ. Άλλωσ, ςυντρζχει υπαιτιότθτα από τθν 
πλευρά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που δεν ιλεγξε διεξοδικά προ τθσ ςφναψθσ τθσ ΣΡΥ και ο Ανάδοχοσ 
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι για κάκε ηθμία ι απϊλεια 
τθν οποία και κα υποςτεί εξ’ αυτοφ του λόγου. 

4. Ο 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. 

5. Τα αποτελζςματα τθσ κατά τα ανωτζρω καταγγελίασ επζρχονται από τθ νόμιμθ κοινοποίθςι τθσ από 
τθν Ανακζτουςα αρχι ςτον Ανάδοχο. 

 
Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, 
μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
1. Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 

υποχρζωςισ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθ διαςφάλιςθ 
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

2. Να 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. 

3. Να 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. 

 
Το αργότερο 30 θμζρεσ μετά τθν καταγγελία τθσ ΣΡΥ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Συμβατικοφ Αντικειμζνου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου 
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κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ 
πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ ΣΡΥ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ εκκακάριςθσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων 
και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. Θ Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει να εξοφλιςει τα παραδοκζντα 
υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει ςφμφωνα με τθν 
προςφορά του Αναδόχου. 

 
26. ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον Ανάδοχο μετά τθν 

υπογραφι τθσ ΣΡΥ. Θ παράδοςθ κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει για τον ςκοπό 
αυτό Ρρωτόκολλο Ραράδοςθσ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

2. Σε περίπτωςθ λιξθσ ι καταγγελίασ τθσ ΣΡΥ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ 
Εγκατάςταςθσ, κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ ΣΡΥ ι τον χρόνο που επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ 
καταγγελίασ, ςε οριηόμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει Ρρωτόκολλο 
Ραραλαβισ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κατά τα οριηόμενα κατωτζρω. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν 
κατάςταςθ που κα βρίςκεται αυτι κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ι λφςθσ τθσ παροφςασ ΣΡΥ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ εγκατάςταςθ είναι ςε λειτουργικι ετοιμότθτα. Ρροσ τον ςκοπό αυτό, (6) μινεσ 
πριν τθ λιξθ τθσ ΣΡΥ 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. Κατά τθν παράδοςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει όλα 
τα ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ Θ/Μ 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 Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά και καταλαμβάνει 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. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυνεργαςκεί πλιρωσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 
προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ απρόςκοπτθ μεταβίβαςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ. 

 
27. ΑΜΟΙΒΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ετιςια ποςά που αναφζρονται ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά του και υπό τθν προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενεσ μειϊςεισ 
κόςτουσ λειτουργίασ, παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ, 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 Κατανάλωςθσ (περιλαμβάνεται το ςυνολικό κόςτοσ 
υπθρεςιϊν, υλικϊν και εργαςιϊν εγκατάςταςθσ) και περιλαμβάνεται ςτθν Οικονομικι του 
Ρροςφορά. 

2. Ρροχπόκεςθ 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 Σφμβαςθσ 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 Τρίμθνο». Αυτι θ αναγωγι κα γίνε- ται με ςυντελεςτζσ 
βαρφτθτασ για κάκε τρίμθνο χωριςτά, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί. 
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3. Ειδικά, προβλζπεται για τθν περίοδο εκτζλεςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ (από τθν ζναρξθ 

τοποκζτθςθσ των Φωτιςτικϊν 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 τα Φωτιςτικά LED, που ζχει τοποκετιςει 
μζχρι εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι. Τα 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. Ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό λογαριαςμό 
εντόσ 15 θμερϊν από τθν υποβολι του (με βάςθ το Ρλάνο Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ των 
εξοικονομιςεων ενζργειασ που κα περιλαμβάνεται ςτο εγκεκριμζνο, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ & Ελζγχου που  κα ζχει εκπονιςει και κα ζχει εγκρικεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι) και εκδίδει πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ. Σε περίπτωςθ 
τροποποίθςθσ του υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ του Αναδόχου, κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
αιτιολόγθςθ, βάςει των πραγματικϊν μετριςεων ενζργειασ. Το πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ διαβιβάηεται από τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
(ΕΡΡΕ) για ζλεγχο – αποδοχι, θ οποία το κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο. Βάςει του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το τιμολόγιο τθσ 
αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι, υπό τισ προχποκζςεισ των παρ. 2 & 3 του παρόντοσ άρκρου, υποχρεοφται να 
καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθν τριμθνιαία του αμοιβι εντόσ (30) θμερϊν από τθν ζκδοςθ του 
τιμολογίου και να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο το Ριςτοποιθτικό «Βεβαίωςθσ Τριμθνιαίασ 
Ρλθρωμισ», ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΡΑ). Εφόςον  θ Ανακζτουςα Αρχι δεν καταβάλει τθν εν 
λόγω πλθρωμι του Αναδόχου εντόσ (3) μθνϊν, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αςκιςει, 
διαηευτικά/ι ςωρευτικά κατά τθν κρίςθ του, τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 τθσ 
παροφςθσ, ιτοι: α. να αναςτείλει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι 
κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου πζρα των ενενιντα (90) θμερϊν και β. να καταγγείλει τθ 
ΣΡΥ για τον λόγο ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και να 
διεκδικιςει το ςφνολο των ανεξόφλθτων αμοιβϊν του ζωσ τθν θμερομθνία καταγγελίασ, με βάςθ 
τθν ΣΡΥ. 

8. Στθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ, τότε το 
προκφπτον Οικονομικό Πφελοσ κα διαμοιράηεται ςε Ανάδοχο και Ανακζτουςα Αρχι. Ο 
διαμοιραςμόσ του οφζλουσ κα γίνεται αναλογικά, με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου και κα 
καλφπτεται από τθν προβλεπόμενθ ριτρα ανακεϊρθςθσ, ςε ότι αφορά τθν πρόςκετθ αμοιβι του 
Αναδόχου. Το Οικονομικό Πφελοσ κα προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του 
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πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ του πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Τριμθνιαίασ 
Αμοιβισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ». 

9. Στο τζλοσ κάκε Οικονομικοφ Ζτουσ, κα γίνεται θ τελικι εκκακάριςθ και εάν προκφπτει χρεωςτικό 
ποςό προσ τον Ανάδοχο κα καταβάλλεται εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
Ρρουπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ για το εκάςτοτε νζο Οικονομικό Ζτοσ. Στθν 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. 

10. Ϊσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, κεωροφνται 
οι χρόνοι που αναφζρονται ςτθν ΣΡΥ. 

11. Ϊσ 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. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ υπζρ 
νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 
28. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΡΥ 
1. Θ ΣΡΥ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 132 (ν.4412/2016), φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

2. Θ πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν του 
Συςτιματοσ, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν παροφςα. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ και τθσ 
φωτομετρικισ μελζτθσ προκφπτει ότι υπάρχει ςυμφερότερθ λφςθ, τότε ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει 
τεχνικι και οικονομικι πρόταςθ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με βάςθ τισ 
διατάξεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016 και φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Τροποποιιςεισ ςτθν ΣΡΥ μποροφν να αποτελζςουν και τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 3 του παρόντοσ 
Ραραρτιματοσ. 

 
29. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Σε ό,τι αφορά το κακεςτϊσ δικαιοδοςίασ, το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθ διαδικαςία επίλυςθσ 
διαφορϊν, αναφζρονται τα εξισ με ςειρά προτεραιότθτασ: α. Για κάκε διαφωνία ι διαφορά ςχετικι 
με το περιεχόμενο τθσ ΣΡΥ, θ Ρεριφζρεια και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια 
για εξϊδικθ λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν 
θκϊν, β. Κατά κάκε πράξθσ, απόφαςθσ ι παράλειψθσ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που βλάπτει 
ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου, αυτόσ υποβάλλει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ αρχισ 
εκπροςωποφμενθσ νομίμωσ εν προκειμζνω από το ΔΣ εντόσ (5) θμερϊν από  τθν θμερομθνία που 
ζλαβε χϊρα το γενεςιουργό γεγονόσ ι τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ βλαπτικισ πράξθσ, γ) Εάν θ 
διαφωνία εξακολουκεί, κα επιλφεται με προςφυγι ςτθ διαιτθςία και ςυμφωνείται ριτρα διαιτθςίασ 
για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν μεταξφ Αναδόχου και Ρεριφζρειασ. Θ διαιτθτικι επίλυςθ αυτϊν των 
διαφορϊν 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 Σφμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ αρχισ λαμβάνονται κατά 
πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο 
Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ. δ) Εάν θ ριτρα 
διαιτθςίασ είναι ανζφικτθ ι ανεφάρμοςτθ οι ζννομεσ ςχζςεισ και διαφορζσ που  κα προκφπτουν από 
τθν κατάρτιςθ, εκτζλεςθ και ερμθνεία τθσ ΣΡΥ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, 
κακϊσ και από κάκε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλου 
ςυμβαλλόμενου με τθν Ρεριφζρεια και πάντοτε ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνθ Σφμβαςθ, κα διζπονται 
από το ελλθνικό ουςιαςτικό, αλλά και δικονομικό δίκαιο, αποκλειςτικά δε αρμόδια για τθν επίλυςθ 
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κάκε προκφπτουςασ διαφοράσ των ςυμβαλλομζνων κα είναι τα κακ' φλθ αρμόδια δικαςτιρια τθσ 
Ακινασ. 

 

30. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 
Οι γνωςτοποιιςεισ – κοινοποιιςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ΣΡΥ, ορίηονται ωσ εξισ: α. Σε όποιο 
ςθμείο τθσ ΣΡΥ υπάρχει διάταξθ για τθ γνωςτοποίθςθ ι κοινοποίθςθ οποιουδιποτε γεγονότοσ ι 
διλωςθσ οποιουδιποτε προςϊπου, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςτθν ΣΡΥ, θ ειδοποίθςθ κα γίνεται 
εγγράφωσ, β. Κάκε ειδοποίθςθ είναι ζγκυρθ όταν γίνεται εγγράφωσ και περιζχει αίτθμα βεβαίωςθσ 
παραλαβισ, γ. Ειδοποίθςθ με τθλεγράφθμα ι τθλεομοιοτυπία ι e-mail κα είναι ζγκυρθ και 
κεωρείται ότι ζγινε τθν θμζρα τθσ αποςτολισ του. Κάκε γνωςτοποίθςθ, κοινοποίθςθ ι επίδοςθ κάκε 
εγγράφου κα πραγματοποιείται εγκφρωσ ωσ προσ κάκε ςυμβαλλόμενο ςτισ εξισ διευκφνςεισ, όπωσ 
αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια : Ρροσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προσ τον Ανεξάρτθτο Σφμβουλο, και προσ 
τον Ανάδοχο, δ. Οι 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. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Το κακεςτϊσ εμπιςτευτικότθτασ – εχεμφκειασ, ορίηεται ωσ εξισ: α. Θ Ανακζτουςα Αρχι 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει εμπιςτευτικοφσ τουσ όρουσ τθσ ΣΡΥ, και εφόςον 
γνωςτοποιοφνται ςε αυτιν ςαν εμπιςτευτικοί. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αποκαλφψει τουσ 
χαρακτθριηόμενουσ ωσ εμπιςτευτικοφσ όρουσ τθσ ΣΡΥ χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δφνανται να αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ 
εργαηομζνουσ, ςε εργολάβουσ και τράπεηεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και ςτο λοιπό προςωπικό που 
απαςχολοφν, γ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν μποροφν επίςθσ να αποκαλυφκοφν ςε κάκε άλλο 
πρόςωπο, εκτόσ εάν απαιτείται από το νόμο ι για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ, δ. 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. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι γενικισ εφαρμογισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ορίηονται ωσ εξισ: α. Θ κακυςτζρθςθ από 
οποιονδιποτε ςυμβαλλόμενο όςον αφορά τθν άςκθςθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ, βάςει τθσ ΣΡΥ, 
δεν βλάπτει οφτε ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα το οποίο ζχει αποκτιςει, β. Θ 
απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ κάποιου ςυμβαλλόμενου από τθ παροφςα ΣΡΥ, πρζπει να γίνεται 
εγγράφωσ από τον χορθγοφνται τθν απαλλαγι ςυμβαλλόμενο. Κάκε μεμονωμζνθ ι και μερικι 
άςκθςθ δικαιϊματοσ δεν εμποδίηει τθν περαιτζρω άςκθςθ αυτοφ ι τθν άςκθςθ οποιουδιποτε 
άλλου δικαιϊματοσ, γ. Θ ζλλειψθ νομιμότθτασ, θ ακυρότθτα ι θ μθ εφαρμογι οποιαςδιποτε 
διάταξθσ τθσ ΣΡΥ δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα, εγκυρότθτα ι εφαρμογι οποιαςδιποτε άλλθσ 
διάταξθσ, δ. Θ Σφμβαςθ υπογράφεται ςε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελοφν μετά 
τθν υπογραφι των ζνα και το αυτό πρωτότυπο ζγγραφο και ε. Ο Ανάδοχοσ κα διορίςει ζναν 
εκπρόςωπο και κα του παραχωριςει κάκε αναγκαία εξουςία για να ενεργεί για λογαριαςμό του 
ςτθν παροφςα ΣΡΥ, ενϊ μπορεί να ανακαλζςει τον διοριςμό του εκπροςϊπου του και να διορίςει 
αντικαταςτάτθ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6: ΕΥΩΡΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ *ΕΕΕΣ+ : 
 

Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ) 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.Σ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ, επιλζγοντασ τα 
κατάλλθλα πεδία. 
2. Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλζγει εξαγωγι. 
3. Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με πρόγραμμα 
που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ 
διακιρυξθσ. 
β. Ο Οικονομικόσ Φορζασ: 
1. Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να 
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του 
ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ. 
2. Στθν 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». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ 
εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ 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. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το 
eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι. 

4. Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 
ιςτοςελίδα). 

5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ 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.Σ 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.Σ που επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ: 
α. Στθν 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.Σ. 

β. Στθν 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.Σ μαηί 
με χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ 
οποίεσ ςτθρίηεται. 

γ. Στθν 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.Σ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΙΙ ζωσ V 
αυτοφ. 

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Σ ιςχφουν τα ακόλουκα: 





121 

 

(1) Σε 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 Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 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) Το ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 
παρ.2 (β-γ) του παρόντοσ άρκρου 
(3) Κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 
περιγράφεται ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα 
ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και 
υπζβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ. 
(4) Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του 
παρόντοσ άρκρου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 

Α. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) ……………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 
Ρροσ: Ρεριφζρεια ……………………………….. 

 
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 
i. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)........., (ΑΦΜ)......., (δ/νςθ) - ι 

ii. {Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: (επωνυμία).........., (ΑΦΜ)........., (δ/νςθ) ............. - ι 
iii. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των φυςικϊν ι 

νομικϊν προςϊπων α) (πλιρθ επωνυμία)............., 
(ΑΦΜ)...................., (δ/νςθ)......... 
β)  (πλιρθ επωνυμία)............., (ΑΦΜ)...................., (δ/νςθ)......... 

γ)  (πλιρθ επωνυμία).............,  (ΑΦΜ)...................., (δ/νςθ)......... 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό « ........................ » με 
καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ………………. και τθν πλιρθ εκπλιρωςθ των κφριων και παρεπόμενων 
υποχρεϊςεϊν του, που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι του αυτι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ 
διακθρφξεωσ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του  υπζρ  ου  θ  εγγφθςθ,  που  απορρζουν  από  
τθ  ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και κα  ςασ  καταβλθκεί ολικά ι μερικά  χωρίσ καμία  από 
μζρουσ  μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν ................................... , 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ  ότου  λάβουμε  ζγγραφθ  διλωςι  ςασ  ότι  μποροφμε  να  
κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 
Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από 
ζγγραφο     τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 
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.
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Β. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) ……………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 
Ρροσ: Ρεριφζρεια ……………………………….. 

 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

i. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)........., (ΑΦΜ)......., (δ/νςθ) ...... } ι 
ii. {Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: (επωνυμία).........., (ΑΦΜ)........., (δ/νςθ) ............. - ι 
iii. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των φυςικϊν ι 

νομικϊν προςϊπων α) (πλιρθ επωνυμία)............., 
(ΑΦΜ)...................., (δ/νςθ)......... 

β)  (πλιρθ επωνυμία)............., (ΑΦΜ)...................., (δ/νςθ)......... 
γ)  (πλιρθ επωνυμία).............,  (ΑΦΜ)...................., (δ/νςθ)......... 

…… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ  που ανατζκθκε  με  
τθν υπ’  αρ.   ....................  απόφαςθ  και  αφορά  το  Ζργο  με  τίτλο   (ςυμπλθρϊνετε  τον  τίτλο  του   
ζργου)   …….………..…… 
ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι 
τον ΦΡΑ) 

………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό. .................. Διακιρυξι ςασ. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι 
ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 




