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ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ
ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Σο δίκτυο Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ (Οδοφωτιςμόσ) του Διμου Διμου Πθνειοφ περιλαμβάνει το Δίκτυο Φωτιςμοφ Οδϊν και το
δίκτυο Φωτιςμοφ Πλατειϊν και Πεηοδρόμων. Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ καταναλϊνεται ςτο δίκτυο
Φωτιςμοφ Οδϊν, αφορά φωτιςτικά ςθμεία όπου κατά κανόνα χρθςιμοποιοφνται λαμπτιρεσ μεγάλθσ ιςχφοσ 125W, 150W,
250W. το δίκτυο φωτιςμοφ πλατειϊν και πεηοδρόμων χρθςιμοποιοφνται κατά βάςθ λαμπτιρεσ μικρισ ιςχφοσ, 23W και
λαμπτιρεσ ιςχφοσ 150W, 250Wςε φωτιςτικά τφπου «Αρχιτεκτονικά ι Κορυφισ ι Μπάλεσ»,και προβολείσ εξωτερικοφ χϊρου
250W. Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου των υφιςτάμενων Φωτιςτικϊν ωμάτων και Λαμπτιρων του
δικτφουΟδοφωτιςμοφ του Διμου με νζα Φωτιςτικά ϊματα και Λαμπτιρεσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τφπου LED πλιν 266
φωτιςτικϊν που ζχουν εγκαταςτακεί και είναι ιδθ LED. Σα παλαιά και κατεςτραμμζνα Φωτιςτικά ϊματα αποξθλϊνονται,
διαχωρίηονται από τουσ Λαμπτιρεσ τουσ και μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία, προσ ανακφκλωςθ. Οι
παλαιοί Λαμπτιρεσ (τόςο αυτοί που κα αντικαταςτακοφν από Λαμπτιρεσ LED, όςο και αυτοί που κα προκφψουν από τα παλαιά
Φωτιςτικά, κατόπιν διαχωριςμοφ) ςυςκευάηονται και αποκθκεφονται ξεχωριςτά, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ.
Θ ζκταςθ τθσ παρζμβαςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο του Διμου. υγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα αντικαταςτιςει 2.180 Λαμπτιρεσ,
5.247Φωτιςτικά ϊματα Δρόμου και 25 Προβολείσ (Πίνακασ 1), ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τον Πίνακα
Αντιςτοίχιςθσ που ακολουκοφν.
υμβατικά Φωτιςτικά

Πραγματικι Ιςχφσ (Ballast +15%)

Πλικοσ

150W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (οδικό)

172,50

469

150W Φωτιςτικό τφπου αξονικό (κρεμαςτό)

172,50

124

250W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (Οδικό)

287,50

198

125W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (Οδικό)

143,75

907

23W Φωτιςτικό τφπου "καπελάκι"

23,00

3.550

23W Φωτιςτικό τφπου "κορυφισ" & "παραδοςιακό"

23,00

1.984

250W Φωτιςτικό τφπου "παραδοςιακό"

287,50

64

150W Φωτιςτικό τφπου "παραδοςιακό"

287,50

59

250W Προβολζασ

287,50

25

ΣΥΝΟΛΟ

7.380

Πίνακασ 1: Πίνακασ Τφιςτάμενων Φωτιςτικϊν / Λαμπτήρων

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΩΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
κοπόσ τθσ φμβαςθσ είναι θ αντικατάςταςθ των Λαμπτιρων / Φωτιςτικϊν / ςτο ςφνολο τθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου
με τρόπο ϊςτε να επιτευχκεί θ αναβάκμιςθ του Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ με παράλλθλθ επίτευξθ τθσ προςδοκϊμενθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΛΙΚΫΝ

Όλα τα προςφερόμενα είδθ να ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ με τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊνκαι των
ςχετικϊν πινάκων ςυμμόρφωςθσ για κάκε μία κατθγορία φωτιςτικϊν και λαμπτιρων αντίςτοιχα.

Πίνακασ
Πίνακασ

υμβατικά Φωτιςτικά

Αντικατάςταςθ με:

Κωδικόσ

150W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (οδικό)
150W Φωτιςτικό τφπου αξονικό (κρεμαςτό)

Φωτιςτικό Δρόμου LED 40W
Λαμπτιρασ LED Corn Light 40W

Φ2
Λ2

250W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (Οδικό)
125W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (Οδικό)
23W Φωτιςτικό τφπου "καπελάκι"

Φωτιςτικό Δρόμου LED 70W
Φωτιςτικό Δρόμου LED 30W
Μικρό Φωτιςτικό Δρόμου Led 12W

Φ3
Φ1
ΜΦ1

23W Φωτιςτικό τφπου "κορυφισ" & "παραδοςιακό"
250W Φωτιςτικό τφπου "παραδοςιακό"

Λαμπτιρασ LED Corn Light 9W
Αρχιτεκτονικό φωτιςτικό LED 80W

Λ1
ΑΦ1

150W Φωτιςτικό τφπου "παραδοςιακό"

Αρχιτεκτονικό Φωτιςτικό LED45W

ΑΦ2

250W Προβολζασ

Προβολζασ Led 100W

Π1

2:

Τφιςτάμενων και Νζων Φωτιςτικϊν / Λαμπτήρων / Προβολζων

2.

ΤΥΡΟΙ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ / ΜΙΚΫΝ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ/ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΫΝ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ/ΛΑΜΡΤΘΫΝ / ΡΟΒΟΛΕΫΝ LED

Θα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υφιςταμζνων ιςτϊν και οι αντικαταςτάςεισ Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων / Προβολζων, κα γίνουν
ςφμφωνα με τον Πίνακα 2. Οι Τποψιφιοι ανάδοχοι καλοφνται να επιλζξουν τθν απόδοςθ και τθν ιςχφ των φωτιςτικϊν που κα
προςφζρουν ϊςτε αυτά να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ και να εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ των φωτοτεχνικϊν
μοντζλων επί ποινι αποκλειςμοφ.
3.

ΨΫΤΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΟΥ LED (ΤΥΡΟΥ Ψ1, Ψ2, Ψ3)

3.1. ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ LED

ε κάκε περίπτωςθ, τα προςφερόμενα Φωτιςτικά ϊματα επί ποινισ αποκλειςμοφ κα πρζπει να βρίςκονται
εντόσ των ορίων του Πίνακα 3 (Περιοριςμοί Φωτιςτικϊν LED) που ακολουκεί.
Τφποσ Ψωτιςτικοφ
Δρόμου LED
Ψ1
Ψ2
Ψ3

Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ
(W) Ψωτιςτικοφ

Βάροσ
(kg)

Ελάχιςτθ Ψωτεινι οι (lm*)

≤ 30W
≤ 5,5
≤ 40W
≤ 5,5
≤ 70W
≤7
Πίνακασ 3. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Φωτιςτικϊν

≥3.500
≥4.500
≥8.000

3.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ
Σα κάτωκι (Πίνακασ 4) ιςχφουν για προςφερόμενουσ τφπουσ φωτιςτικϊν ςωμάτων (Φ1,Φ2,Φ3). τθν ςτιλθ «τεκμιριο»
αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με το φάκελο
τθσ τεχνικισ του προςφοράσ και ςτθ ςτιλθ «Παραπομπι», ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςθμειϊςει το όνομα του εγγράφου που
κα αποτελεί το ηθτοφμενο τεκμιριο.
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

1

τοιχεία Καταςκευισ
Φωτιςτικοφ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Σο φωτιςτικό LED κα είναι ενιαίο ςϊμα (όχι
αρκρωτό) και κατάλλθλο για χριςθ
οδοφωτιςμοφ. Σο κυρίωσ ςϊμα κα είναι από
αλουμίνιο υψθλισ αγωγιμότθτασ, πλιρωσ
ανακυκλϊςιμο, θλεκτροςτατικά βαμμζνο. Σο
τμιμα των LED κα πρζπει να είναι διακριτό από
το τμιμα του τροφοδοτικοφ, ενϊ το τμιμα που
περιζχει το τροφοδοτικό κα πρζπει να είναι
προςβάςιμο χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων.

ελίδα 2

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

 Σεχνικόφυλλάδιο Φωτιςτικοφ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

2

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Βάροσ

Σα φωτιςτικά κα εχουν μζγιςτο βάροσ ανά
τεμάχιο ≤5,5 για τισ κατθγορίεσ Φ1, Φ2 και ≤ 7 Κgr
για τθν κατθγορία Φ3

Φακοί

Σο φωτιςτικό κα πρζπει να φζρει φακοφσ
καταςκευαςμζνουσ από ειδικό υλικό υψθλισ
αντοχισ.

 ΣεχνικόΦυλλάδιο

 Σεχνικόφυλλάδιο Φωτιςτικοφ

3

Προςταςία από
ειςχϊρθςθ νεροφ
ςκόνθσ

Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει να
είναι τουλάχιςτον IP66.

 Ζκκεςθ Ελζγχου ΕΝ 60598-2-3 ι
πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμο
του
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου
 τον κατάλογο εξαρτθμάτων τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου κα περιλαμβάνεται θ
υποδοχι ΝΕΜΑ

4

Αντοχιςεκροφςεισ
(βανδαλιςμοφσ)

Θ αντοχι ςε κροφςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον
IK08.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατάEN 62262
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025

5

6

7

8

Θερμοκραςία
Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ
Περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι
Φωτιςτικοφ
ο
τουλάχιςτον +40 C.
(ΣA:
«AmbientTemperature»)

Σεχνολογία Οπτικισ
Μονάδασ

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ
πθγϊν LED ςε ενιαία πλακζτα τφπου PCB, ςε
κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία και ςε ςυνδυαςμό με
κατάλλθλουσ φακοφσ.

Θ οπτικι μονάδα κα φζρει ενιαίο κάλυμμα
Σεχνολογία Καλφμματοσ καταςκευαςμζνο από γυαλί, μεγάλθσ κερμικισ και
Οπτικισ
μθχανικισ αντοχισ πάχουσ κάτ’ ελάχιςτον 5mm,
Μονάδασ
thermally treated ι thermally hardened.

Θερμοκραςία Χρϊματοσ
Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ κα
CCT πθγϊν LED οπτικισ
πρζπει να είναι 3.000 Κ ± 10%.
μονάδασ

ελίδα 3

 Ζκκεςθ Ελζγχου ΕΝ 60598-2-3 ι
πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμο
του
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου

 Σεχνικόφυλλάδιο Φωτιςτικοφ

 Σεχνικόφυλλάδιο Φωτιςτικοφ

 Σεχνικόφυλλάδιο Φωτιςτικοφ
 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

9

Δείκτθσ Χρωματικισ
Απόδοςθσ CRI πθγϊν
LED οπτικισ μονάδασ

Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να
είναι ≥70.

10

Χρόνοσ Ηωισ και
διατιρθςθ φωτεινισ
ροισ LED

Χρόνοσ Ηωισ LEDChip, (L70 reported), (βάςει LM80/TM-21-11 L70 Report του καταςκευαςτι των
LEDChip) ≥50.000hrs.

11

Ρφκμιςθ φωτεινότθτασ

Σοτροφοδοτικό ( driver)
πρζπειναεπιτρζπειτθνρφκμιςθφωτεινότθτασ
( Dimming)μζςω0-10V(1-10V)

13

Κλάςθ Μόνωςθσ

Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα
πρζπει να είναι κλάςθ Ι ι ΙΙ.

14

υντελεςτισ Ιςχφοσ

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

15

16

17

Προςταςία από
υπερτάςεισ

Ζκαςτο φωτιςτικό πρζπει να ζχει προςταςία από
υπζρταςθ τουλάχιςτον 10kV μζςω φπαρξθσ
χωριςτισ ανεξάρτθτθσ ςυςκευισ προςταςίασ από
υπερτάςεισ. Δεν γίνονται αποδεκτζσ, λφςεισ τφπου
αςφαλειόκλεμμασ ι μεμονωμζνωνvaristor.(οι
ηθτοφμενεσ εκκζςεισ ελζγχου -πιςτοποιιςεισ του
φωτιςτικοφ κα πρζπει να περιλαμβάνουν και τθν
ςυςκευι προςταςίασ υπερτάςεων).

Διακφμανςθ τάςθσ /
ςυχνότθτασ ειςόδου

Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει
να είναι τουλάχιςτον 230V ±10% AC ζτςι ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του
φωτιςτικοφ κατά τθν διάρκεια των διακυμάνςεων
τάςεωσ του δικτφου τροφοδοςίασ.

Δυνατότθτα
τοποκζτθςθσ
Αςφρματου Ελεγκτι

Όλα 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.

ελίδα 4

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80/TM-2111 L70
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου

 Σεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικοφ

•
Ζκκεςθ Ελζγχου ΕΝ 60598-2-3
ι πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμο
του
•
Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου



Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου

 Εκκζςεισ Ελζγχου ΕΝ 60598-2-3 ι
πιςτοποίθςθ ENEC ι ιςοδφναμοφ του
που κα περιλαμβάνουν τθ ςυςκευι
προςταςίασ
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου για τθν διεξαγωγι
μετριςεων

 Σεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ

 Σεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ
 Εκκζςεισ Ελζγχου ΕΝ 60598-2-3 ι
πιςτοποίθςθ ENEC ι ιςοδφναμοφ του
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου για τθν διεξαγωγι
μετριςεων κατά ΕΝ 60598-2-3

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Δυνατότθτα κλίςθσ
φωτιςτικοφ

Θα ζχει κατάλλθλο εξάρτθμα για τθ δυνατότθτα
ο
ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ του -15 + 15 . ε 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.

19

Επιβεβαίωςθ
δεδομζνων βαςικϊν
φωτομετρικϊν και
θλεκτρικϊν μεγεκϊν

Θα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των
βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν
των φωτιςτικϊν *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)+.

21

Φωτομετρικά αρχεία
φωτιςτικϊν για
ειςαγωγι ςε
πρόγραμμα μελετϊν
φωτιςμοφ.

Πλιρεσ φωτομετρικό αρχείο του φωτιςτικοφ (ςε
θλεκτρονικι μορφι αυςτθρϊσ .ldt ι .ies για
λόγουσ ομοιομορφίασ και εξυπθρζτθςθσ τθσ
επιτροπισ αξιολόγθςθσ), κατάλλθλο για τθν άμεςθ
χριςθ ςε ανοικτά προγράμματα.

18

22

Τποβολι φωτοτεχνικϊν μελετϊν ςε μορφι . PDF
&DIALUX.EVO, που να επιβεβαιϊνουν τθν
Φωτοτεχνικζσ Μελζτεσ ςυμφωνία των αποτελεςμάτων των
προςφερόμενων φωτιςτικϊν με τα τυπικά
μοντζλα αξιολόγθςθσ.

23

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
φζρουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται από
Καταςκευαςτι
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι.

24

25

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά Θα πρζπει
επιπρόςκετα να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά
ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα
Πιςτοποίθςθ αςφαλοφσ εξαςφαλίηεται :
λειτουργίασ φωτιςτικοφ  ο ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ
από Διεκνι τρίτο
προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ LVD (EN
ανεξάρτθτο φορζα
60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτθτο
(ENEC ι ιςοδφναμο)
διαπιςτευμζνο φορζα,
 θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ,
 θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ και
προϊόντοσ.
υμμόρφωςθ με τθν
Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να
Οδθγία RoHS
ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία RoHS
2011/65/EC.
2011/65/EC.

ελίδα 5

 Σεχνικό Φυλλάδιο Φωτιςτικοφ

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ
εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον
ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ

 Θλεκτρονικά αρχεία ldt ι ies που ζχουν
παραχκεί από διαπιςτευμζνο
φωτομετρικό εργαςτιριο
 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ
εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον
ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ

 Αρχεία φωτοτεχνικϊν μελετϊν
ςε μορφι .pdf
 Αρχεία φωτοτεχνικϊν μελετϊν
ςε μορφι DIALUX.EVO

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
καταςκευαςτι

 Πιςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο
 Διαπίςτευςθ φορζα κατά ISO 17025

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

26

υμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία WEEE
2012/19/EU

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

27

Πιςτοποιιςεισ
ποιότθτασ,
περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
Καταςκευαςτι
Φωτιςτικοφ

Ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων
φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πρζπει να διακζτει
Πιςτοποίθςθ ποιότθτασ (ISO 9001:2015 ),
Αςφάλειασ και Τγιεινι ςτθν εργαςία (OHSAS
18001) & περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO
14001:2015), για καταςκευι φωτιςτικϊν
ςωμάτων.

28

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι
 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ
Φορζα ι του προμθκευτι του
Οικονομικοφ Φορζα ςτο Μθτρϊο
Παραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο
Φορζα Ανακφκλωςθσ.

 Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015
 Πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015
 Πιςτοποιθτικό OHSAS 18001
Σα πιςτοποιθτικά κα περιλαμβάνουν το
ςφνολο των εγκαταςτάςεων του
καταςκευαςτι, οι οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι
του προϊόντοσ.

Ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ φωτιςτικοφ, αξιολόγθςθσ τθσ
Πιςτοποιθτικό
ποιότθτάσ του και των χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ
Απόδοςθσ φωτιςτικοφ
ςε μακροχρόνια λειτουργεία.

 Πιςτοποιθτικό ENEC+ ι ιςοδφναμθ
πιςτοποίθςθ

Τπεφκυνθ διλωςθ από τον καταςκευαςτι για τθν
εγγφθςθ που παρζχει ςτα φωτιςτικά

 Τπεφκυνθ Διλωςθ Καταςκευαςτι
ςυνοδευόμενθ από τουσ όρουσ με
τουσ οποίουσ παρζχεται θ εγγφθςθ

Τπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι
επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον
καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’
ελάχιςτον

 Τπεφκυνθ Διλωςθ Καταςκευαςτι
ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τισ
Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ

29

Εγγφθςθ Καταςκευαςτι

30

Διαςφάλιςθ
μελλοντικϊν αναγκϊν
ςε ανταλλακτικά

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Πίνακασ 4. Πίνακασ υμμόρφωςησ Φωτιςτικϊν

4. ΛΑΜΡΤΘΕΣ LED ΡΑΚΫΝ/ΡΕΗΟΔΟΜΫΝ (ΤΥΡΟΥ Λ1, Λ2)
4.1 ΤΕΩΝΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΡΤΘΫΝ
Δεδομζνου ότι οι λαμπτιρεσ κα τοποκετθκοφν ςε πλατείεσ, πάρκα και πεηοδρόμια, κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ να
βρίςκονται εντόσ των ορίων του Πίνακα 5 και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του πίνακα 6.
Τφποι Λαμπτιρων LED
Λ1
Λ2

Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ (W)
≤ 9W
≤ 40W

ελίδα 6

Ελάχιςτθ Ψωτεινι οι (lm)
≥ 750lm
≥ 3.250lm

Πίνακασ 5. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Λαμπτήρων

4.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΛΑΜΡΤΘΫΝ
Σα κάτωκι (Πίνακασ 6) ιςχφουν για προςφερόμενουσ τφπουσ Λαμπτιρων (Λ1,Λ2). τθν ςτιλθ «τεκμιριο» αναγράφονται τα
αποδεικτικά ςτοιχεία που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με το φάκελο τθσ τεχνικισ του
προςφοράσ και ςτθ ςτιλθ «Παραπομπι», ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςθμειϊςει το όνομα του εγγράφου που κα αποτελεί το
ηθτοφμενο τεκμιριο.
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

1

Σφποσ Λαμπτιρα

2

3

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Σφπου “LED Corn Light” τφπου Ε27καιΕ40

Θερμοκραςία Χρϊματοσ Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ
CCT πθγϊν LED
φωτόσ κα πρζπει να είναι 3.000 Κ ± 15%.

Προςταςία από
ειςχϊρθςθ νεροφ
ςκόνθσ

Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ του λαμπτιρα
πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP65.

4

Θερμοκραςία
Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ
Περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ του λαμπτιρα κα πρζπει να
ο
Φωτιςτικοφ (ΣA
είναι τουλάχιςτον ζωσ +40 C.
«AmbientTemperature»)

5

Οι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να
υμμόρφωςθ με τθν
ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία LVD
Οδθγία LVD 2014/35/EU
2014/35/EU ι μεταγενζςτερθ
ι μεταγενζςτερθ
Πρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΝ 62560, EN 62471

 Σεχνικόφυλλάδιο Λαμπτιρα

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79

 Σεχνικό φυλλάδιο Λαμπτιρα

 Σεχνικό φυλλάδιο Λαμπτιρα

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE

6

υμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία RoHS
2011/65/EC.

Οι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να
φζρουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται
από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE

7

υμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία WEEE & RoHS
2012/19/EU

Οι προςφερόμενοι λαμπτιρεσ κα πρζπει να
ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία WEEE
2012/19/EU και τθν Οδθγία RoHS
2011/65/EC

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ Φορζα ι
του προμθκευτι του Οικονομικοφ Φορζα ι του
καταςκευαςτι ςτο Μθτρϊο Παραγωγϊν ΘΘΕ
από εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ.

ελίδα 7

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

8

Επιβεβαίωςθ
δεδομζνων βαςικϊν
φωτομετρικϊν και
θλεκτρικϊν μεγεκϊν

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Θα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ
των βαςικϊν φωτομετρικϊν και
θλεκτρικϊν μεγεκϊν, όπωσ θ μετροφμενθ
ιςχφσ του λαμπτιρα (W), θ απόδοςθ
(lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ
κερμοκραςία χρϊματοσ (Κ) .

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ εργαςτθρίου κατά
ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ

Πίνακασ 6. Πίνακασ ςυμμόρφωςησ λαμπτήρων
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εξωτερικοφ LEDDriver αυτόσ να είναι ≥IP65, ClassI ι ΙΙ και να ζχει ελεγχκεί με βάςθ τα
πρότυπα EN 61347-1 και EN 61347-2-13.

5.ΜΙΚΑ ΨΫΤΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΟΥ (ΜΨ1)
Σα μικρά φωτιςτικά τφπου βραχίονα είναι προοριςμζνα για τθν αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν που βρίςκονται ςτουσ ςτφλουσ
ΔΕΔΔΘΕ (τφπου καπελάκι). Αυτά, κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ να βρίςκονται εντόσ των ορίων του Πίνακασ 1 και να
ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Πίνακασ 2.
Πίνακασ 1: Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Μικρϊν Φωτιςτικϊν Δρόμου

Σφποι Φωτιςτικϊν Ειδικοφ Σφπου LED
ΜΦ1

Μζγιςτθ υνολικι Ιςχφσ (W)
≤ 12W

Ελάχιςτθ Φωτεινι Ροι (lm)
≥ 1.150 lm

5.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΜΙΚΫΝ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ ΔΟΜΟΥ

Πίνακασ 2: Πίνακασ υμμόρφωςησ Μικρϊν Φωτιςτικϊν Δρόμου
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Σφποσ φωτιςτικοφ

Σο
φωτιςτικό
κα
είναι
κυκλικό,παραδοςιακοφ
τφπου
«καπελάκι/πιάτο»
ϊςτε
να
εναρμονιηεται ςτο υπάρχον περιβάλλον
και μζγιςτων εξωτερικϊν διαςτάςεων
Φ320.

 Σεχνικό φυλλάδιο

Τλικό καταςκευισ φωτιςτικοφ

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι
καταςκευαςμζνο
από
πλιρωσ
ανακυκλϊςιμο αλουμίνιο, βαμμζνο ςε
χρϊμα που κα επιλζξει θ υπθρεςία.

 Σεχνικό φυλλάδιο

Οπτικι Μονάδα

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από
ςυςτοιχίεσ πθγϊν LEDςε ενιαία πλακζτα
PCBςε κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, ςε
ςυνδυαςμό με κατάλλθλουσ φακοφσ και
κα φζρει επιπλζον προςτατευτικό
κάλυμμά από υλικό υψθλισ αντοχισ ςτο
χρόνο και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.

 Σεχνικό Φυλλάδιο

4

Χρόνοσ Ηωισ LED

Χρόνοσ Ηωισ LEDChip, (L70 reported),
(βάςει LM-80/TM-21-11 L70 Report του
καταςκευαςτι των LEDChip) ≥50.000hrs.

5

Βάροσ

Σα φωτιςτικά κα ζχουν μζγιςτο βάροσ
ανά τεμάχιο ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςυςτιματοσ ςτιριξθσ ≤1,5 Kgr

1

2

3

ελίδα 8

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80/TM-21-11
L70
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου από το οποίο εκδόκθκε

 Σεχνικό φυλλάδιο

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

6

7

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ
Θερμοκραςία Χρϊματοσ CCT πθγϊν
φωτόσ κα πρζπει να είναι 3.000 Κ ±
LED
15%.

Προςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ
ςκόνθσ

Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ
πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP66.

Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI
πθγϊν LED

Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα
πρζπει να είναι ≥70.

9 Αντοχι ςε κροφςεισ (βανδαλιςμοφσ)

Θ αντοχι ςε κροφςεισ πρζπει να είναι
τουλάχιςτονIK08.

10

Κλάςθ Μόνωςθσ

Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του
φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι κλάςθ Ι ι
ΙΙ.

Διακφμανςθ τάςθσ/ςυχνότθτασ
ειςόδου

Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 230V ±10%
AC ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
αςφαλισ λειτουργία του φωτιςτικοφ
κατά τθν διάρκεια των διακυμάνςεων
τάςεωσ του δικτφου τροφοδοςίασ.

8

11

ελίδα 9

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου για τθν διεξαγωγι
μετριςεων κατά LM-79

 Ζκκεςθ δοκιμϊν βάςει ΕΝ 60598 ι ΕΝ
60529 ι πιςτοποιθτικό ΕΝΕC ι
ιςοδφναμο
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του εργαςτθρίου
για τθν διεξαγωγι μετριςεων κατά LM-79

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατάEN 62262 ι
πιςτοποιθτικό ΕΝΕC ι ιςοδφναμο
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΝ 60598-2-3
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025

 Σεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

12

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

Προςταςία από υπερτάςεισ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Σο φωτιςτικό πρζπει να διακζτει
ανεξάρτθτθ
ςυςκευι
προςταςίασ
υπερτάςεων (εκτόσ του τροφοδοτικοφ)
για
προςταςία
από
υπζρταςθ
τουλάχιςτον
10kV.
Δεν
γίνονται
αποδεκτζσ,
λφςεισ
τφπου
αςφαλειόκλεμμασ
ι
μεμονωμζνων
varistor.

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΝ 60598
Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο

Θ ςυςκευι προςταςίασ κα πρζπει να
περιζχεται ςτθ λίςτα εξαρτθμάτων τθσ
ηθτοφμενθσ ζκκεςθσ ελζγχου.

13

14

15

16

Θερμοκραςία Περιβάλλοντοσ
Φωτιςτικοφ (ΣA
«AmbientTemperature»)

υμμόρφωςθ με τθν Οδθγία LVD
2014/35/EU ι μεταγενζςτερθ

Θ
κερμοκραςίασ
περιβάλλοντοσ
επιτρεπτισ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ
ο
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον +40 C.

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει
να ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία LVD
2014/35/EU ι μεταγενζςτερθ.
Πρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΝ 60598-1, EN
60598-2-3, ΕΝ 62471.

Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
καταςκευαςτι

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα φζρουν
ςιμανςθ CEκαι κα ςυνοδεφονται από
διλωςθ
ςυμμόρφωςθσ
CE
του
καταςκευαςτι

υμμόρφωςθ με τθν Οδθγία WEEE
2012/19/EU

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

ελίδα 10

• Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΝ 60598-2-3
• Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα
ηθτοφμενα πρότυπα τθσ οδθγίασ ΕΝ
60598-2-3
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι
 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ
Φορζα ι του προμθκευτι του
Οικονομικοφ Φορζα ςτο Μθτρϊο
Παραγωγϊν ΘΘΕ από εγκεκριμζνο
Φορζα Ανακφκλωςθσ.

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν
17
φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν
μεγεκϊν

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Θα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ
των βαςικϊν φωτομετρικϊν και
θλεκτρικϊν μεγεκϊν, όπωσ δθλαδι, θ
μετροφμενθ ιςχφσ του φωτιςτικοφ (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).

Πιςτοποίθςθ αςφαλοφσ
λειτουργίασ του φωτιςτικοφ

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα
διακζτουν
πιςτοποίθςθ
ENECι
ιςοδφναμθ που κα περιλαμβάνει τον
ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ
προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ
LVD, τθν ετιςια επικεϊρθςθ τθσ
γραμμισ παραγωγισ και τθ διαρκι
παρακολοφκθςθ τθσ παραγωγισ και του
προϊόντοσ

19

Πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ,
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Καταςκευαςτι

Ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων
κα πρζπει να διακζτει Πιςτοποίθςθ
ποιότθτασ (ISO 9001:2015 ),Τγιεινισ και
Αςφάλειασ
(OHSAS
18001)&
περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
(ISO
14001:2015), για καταςκευι.

20

Εγγφθςθ

18

Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν
21
ςε ανταλλακτικά

Τπεφκυνθ διλωςθ καταςκευαςτι
τθν εγγφθςθ που παρζχει.

για

Τπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι
επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον
καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’
ελάχιςτον

6.6. ΡΟΒΟΛΕΙΣ LED (ΤΥΡΟΥ Ρ1)

6.1 ΤΕΩΝΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΟΒΟΛΕΫΝ
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 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ
εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για τον
ςυγκεκριμζνο ςκοπό μζτρθςθσ

 Πιςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο
• Διαπίςτευςθ του φορζα κατά ISO
17025

 Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015
 Πιςτοποιθτικό OHSAS 18001
 Πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015
Σα πιςτοποιθτικά κα περιλαμβάνουν το
ςφνολο των εγκαταςτάςεων του
καταςκευαςτι,
οι
οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι του
προϊόντοσ.

 Τπεφκυνθ Διλωςθ Καταςκευαςτι
ςυνοδευόμενθ από τουσ όρουσ με τουσ
οποίουσ παρζχεται θ εγγφθςθ

 Τπεφκυνθ Διλωςθ Καταςκευαςτι

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α

Δεδομζνου ότι οι προβολείσ κα τοποκετθκοφν ςε πλατείεσ, πάρκα και πεηοδρόμια, κα πρζπει να πλθροφν επί
ποινι αποκλειςμοφ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του Πίνακα 9 και του Πίνακα 10 “Πίνακασ υμμόρφωςθσ
Προβολζων” .
: Πίνακασ 9 «Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Προβολζων»
Σφποι Προβολζων LED Μζγιςτθ υνολικι Ιςχφσ (W) Ελάχιςτθ Φωτεινι Ροι (lm)
Π1

≤ 100 W

≥ 8.500 lm

6.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΡΟΒΟΛΕΫΝ
Σα κάτωκι (Πίνακασ 10) ιςχφουν για προςφερόμενουσ τφπουσ προβολζων εξωτερικοφ χϊρου(Π1). τθν ςτιλθ
«τεκμιριο» αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο
διαγωνιηόμενοσ με το φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ και ςτθ ςτιλθ «Παραπομπι», ο υποψιφιοσ κα πρζπει
να ςθμειϊςει το όνομα του εγγράφου που κα αποτελεί το ηθτοφμενο τεκμιριο.

Πίνακασ 10: Πίνακασ υμμόρφωςησ Προβολζων
ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Σφποσ Φωτιςτικοφ

Σο φωτιςτικό κα ζχει ενιαίο ςϊμα κατάλλθλο για οδοφωτιςμόι
φωτιςμό εξωτερικϊν χϊρων καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ
αλουμίνιο διζλαςθσ.

 Σεχνικό Φυλλάδιο

Οπτικι Μονάδα

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςυςτοιχίεσ LEDςε ενιαία
πλακζτα ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλουσ φακοφσ καταςκευαςμζνουσ
από κατάλλθλο υλικό και προςτατευτικό κάλυμμα καταςκευαςμζνο
από ανκεκτικό γυαλί.

 Σεχνικό Φυλλάδιο

Βάροσ

Σα φωτιςτικά κα ζχουν μζγιςτο βάροσ ςυμπεριλαμβανομζνου του
μθχανιςμοφ ςτιριξθσ ≤7Kgr.

 Σεχνικό Φυλλάδιο

Χρόνοσ Ηωισ LED

Θερμοκραςία Χρϊματοσ CCT πθγϊν
LED

Χρόνοσ Ηωισ LEDChip, (L70 reported), (βάςει LM-80/TM-21-11 L70
Report του καταςκευαςτι των LEDChip) ≥50.000hrs

Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ κα πρζπει να είναι
3.000 Κ ± 15%

ΟβακμόσςτεγανότθταστουφωτιςτικοφπρζπειναείναιτουλάχιςτονIP6
Προςταςίααπόειςχϊρθςθνεροφςκόνθσ
6

Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ CRI
πθγϊν LED

Κλάςθ Μόνωςθσ

Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να είναι ≥70

Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι
κλάςθ Iι ΙΙ
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 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM80/TM-21-11 L70
 Διαπίςτευςισ του εργαςτθρίου
κατά ISO 17025

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025
του εργαςτθρίου για τθν
διεξαγωγι μετριςεων κατά LM79

 Ζκκεςθ δοκιμϊν βάςει ΕΝ
60598 ι ΕΝ 60529
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου
κατά ISO 17025 για τον
ςυγκεκριμζνο ζλεγχο.
 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025
του εργαςτθρίου για τθν
διεξαγωγι μετριςεων κατά LM79

 Σεχνικό φυλλάδιο

ΡΑΑΡΟΜ

Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Διακφμανςθ τάςθσ/ςυχνότθτασ
ειςόδου

Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να είναι τουλάχιςτον
230V ±10% AC ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του
φωτιςτικοφ κατά τθν διάρκεια των διακυμάνςεων τάςεωσ του δικτφου
τροφοδοςίασ.

Θερμοκραςία Περιβάλλοντοσ
Φωτιςτικοφ (ΣA
«AmbientTemperature»)

Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ λειτουργίασ του προβολζα
ο
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον +40 C.

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

 Σεχνικό φυλλάδιο προβολζα

 Σεχνικό φυλλάδιο προβολζα

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά Θα πρζπει επιπρόςκετα να διακζτουν
πιςτοποίθςθ κατά ENEC ι ιςοδφναμθ, από τθν οποία κα
εξαςφαλίηεται :

Πιςτοποίθςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ
φωτιςτικοφ από ανεξάρτθτο φορζα

υμμόρφωςθ με τθν Οδθγία RoHS
2011/65/EC.

•ο ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ
οδθγίασ LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3 ι EN 60598-3-3) από
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα,
•

θ ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ,

•

θ διαρκισ παρακολοφκθςθ παραγωγισ και προϊόντοσ.

Οι προςφερόμενοι προβολείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν
Οδθγία RoHS 2011/65/EC

υμμόρφωςθ με τθν Οδθγία WEEE
2012/19/EU

Οι προςφερόμενοι προβολείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν
Οδθγία WEEE 2012/19/EU

Επιβεβαίωςθ δεδομζνων βαςικϊν
φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν
μεγεκϊν

Θα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των βαςικϊν φωτομετρικϊν
και θλεκτρικϊν μεγεκϊν, όπωσ δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ του
προβολζα (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)

Πιςτοποιθτικό Απόδοςθσ φωτιςτικοφ

Ζλεγχοσ τθσ αποδοςθσ φωτιςτικοφ, αξιολογθςθσ τθσ ποιότθτάσ του και
των χαρακτθςτικϊν απόδοςθσ ςε μακροχρόνια λειτουργεία.

ελίδα 13



Πιςτοποιθτικό
ENCECι ιςοδφναμο

Διαπίςτευςθ του
φορζα κατά ISO
17025 για τον
ςυγκεκριμζνο ζλεγχο

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
καταςκευαςτι

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
καταςκευαςτι
 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του
Οικονομικοφ Φορζα ι του
προμθκευτι του Οικονομικοφ
Φορζα ι του καταςκευαςτι ςτο
Μθτρϊο Παραγωγϊν ΘΘΕ από
εγκεκριμζνο Φορζα
Ανακφκλωςθσ.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ
εργαςτθρίου κατά ISO 17025 για
τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό
μζτρθςθσ

 Πιςτοποιθτικό ENEC+ ι
ιςοδφναμθ πιςτοποίθςθ

ΡΑΑΡΟΜ

Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

Πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ,
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Καταςκευαςτι Προβολζα

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων προβολζων κα πρζπει να
διακζτει Πιςτοποίθςθ ποιότθτασ (ISO 9001:2015 ), Τγιεινισ και
αςφάλειασ (OHSAS 18001)& περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO
14001:2015), για καταςκευι προβολζων.

 Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015
 Πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015
 Πιςτοποιθτικό OHSAS 18001
Σα
πιςτοποιθτικά
κα
περιλαμβάνουν το ςφνολο των
εγκαταςτάςεων
του
καταςκευαςτι,
οι
οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται
για
τθν
παραγωγι του προϊόντοσ.

Τπεφκυνθ διλωςθ από τον καταςκευαςτι
παρζχει ςτα φωτιςτικά

Εγγφθςθ

για τθν εγγφθςθ που

ΡΑΑΡΟΜ

 Τπεφκυνθ Διλωςθ
καταςκευαςτι ςυνοδευόμενθ
από τουσ όρουσ με τουσ
οποίουσ παρζχεται θ εγγφθςθ

Διαςφάλιςθ μελλοντικϊν αναγκϊν ςε Τπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι επάρκειασ ανταλλακτικϊν από
ανταλλακτικά
τον καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’ ελάχιςτον

 Τπεφκυνθ Διλωςθ
Καταςκευαςτι

7. ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΨΫΤΙΣΤΙΚΑ LED (ΤΥΡΟΥ ΑΨ1, ΑΨ2)
5.1 ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ LED

ε κάκε περίπτωςθ, τα προςφερόμενα Φωτιςτικά ϊματα επί ποινισ αποκλειςμοφ κα πρζπει να βρίςκονται
εντόσ των ορίων του Πίνακα 3 (Περιοριςμοί Φωτιςτικϊν LED) που ακολουκεί.
Τφποσ Ψωτιςτικοφ
LED
ΑΨ1
ΑΨ2

Μζγιςτθ Συνολικι Ιςχφσ
(W) Ψωτιςτικοφ

Βάροσ
(kg)

Ελάχιςτθ Ψωτεινι οι (lm*)

≤ 80W
≤ 12
≤ 45W
≤ 7,5
Πίνακασ 3. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Φωτιςτικϊν

≥9.000
≥4.150

7.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΫΝΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ(ΤΥΡΟΥ ΑΨ1, ΑΨ2)
Σα κάτωκι (Πίνακασ 4) ιςχφουν για προςφερόμενουσ τφπουσ φωτιςτικϊν ςωμάτωνΑΦ1,ΑΦ2. τθν ςτιλθ
«τεκμιριο»αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ο διαγωνιηόμενοσ με
το φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ και ςτθ ςτιλθ «Παραπομπι», ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςθμειϊςει το όνομα του
εγγράφου που κα αποτελεί το ηθτοφμενο τεκμιριο.
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

1

Σφποσ φωτιςτικοφ

2

Τλικό καταςκευισ
φωτιςτικοφ

4

Οπτικι Μονάδα

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Σο φωτιςτικό κα είναι αρxιτεκτονικοφ τφπου
ςε ςχιμα V κατάλλθλο για χριςθ
οδοφωτιςμοφ
Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι
καταςκευαςμζνο από κατάλλθλο πλιρωσ
ανακυκλϊςιμο αλουμίνιο
Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από
ςυςτοιχίεσ πθγϊν LED ςε ενιαία πλακζτα PCB
ςε κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, ςε ςυνδυαςμό
με κατάλλθλουσ ειδικοφσ φακοφσ και κα φζρει
επιπλζον ανκεκτικό κάλυμμα καταςκευαςμζνο
από γυαλί υψθλισ κακαρότθτασ. Για λόγουσ
εφκολθσ ςυντιρθςθσ θ πλακζτα κα είναι όμοια
με αυτι των φωτιςτικϊν των κατθγοριϊν
Φ1,Φ2,Φ3
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 Σεχνικό φυλλάδιο

 Σεχνικό φυλλάδιο

 Σεχνικό Φυλλάδιο

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

5

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

Χρόνοσ Ηωισ LED

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Χρόνοσ Ηωισ LEDChip, (L70 reported), (βάςει
LM-80/TM-21-11 L70 Report του
καταςκευαςτι των LEDChip) ≥50.000hrs.

Θερμοκραςία Χρϊματοσ Θ κερμοκραςία χρϊματοσ για τισ πθγζσ φωτόσ
6
CCT πθγϊν LED
κα πρζπει να είναι 3.000 Κ ± 10%.

8

Προςταςία από
ειςχϊρθςθ νεροφ
ςκόνθσ

Προςταςία από
υπερτάςεισ
9

10

Δείκτθσ Χρωματικισ
Απόδοςθσ CRI πθγϊν
LED

11

Αντοχι ςε κροφςεισ
(βανδαλιςμοφσ)

Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ πρζπει
να είναι τουλάχιςτον IP66.

Σο φωτιςτικό πρζπει να διακζτει ανεξάρτθτθ
ςυςκευι προςταςίασ υπερτάςεων (εκτόσ του
τροφοδοτικοφ) για προςταςία από υπζρταςθ
τουλάχιςτον 10kV. Δεν γίνονται αποδεκτζσ,
λφςεισ τφπου αςφαλειόκλεμμασ ι
μεμονωμζνων varistor.
Θ ςυςκευι προςταςίασ κα πρζπει να
περιζχεται ςτθ λίςτα εξαρτθμάτων τθσ
ηθτοφμενθσ ζκκεςθσ ελζγχου.

 Ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-80/TM-21-11 L70
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου από το οποίο εκδόκθκε

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου για τθν διεξαγωγι μετριςεων
κατά LM-79

 Ζκκεςθ δοκιμϊν βάςει ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529
ι πιςτοποιθτικό ΕΝΕC ι ιςοδφναμο
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο.


Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΝ 60598
Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο

Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα πρζπει να
είναι ≥70.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ κατά ISO 17025 του
εργαςτθρίου για τθν διεξαγωγι μετριςεων
κατά LM-79

Θ αντοχι ςε κροφςεισ πρζπει να είναι
τουλάχιςτονIK08.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατάEN 62262 ι
πιςτοποιθτικό ΕΝΕC ι ιςοδφναμο
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο.

ελίδα 15

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

12

13

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Κλάςθ Μόνωςθσ

Θ θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ
κα πρζπει να είναι κλάςθ Ι ι ΙΙ.

Διακφμανςθ
τάςθσ/ςυχνότθτασ
ειςόδου

Θ ανεκτι διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 230V ±10% AC
ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ
λειτουργία του φωτιςτικοφ κατά τθν διάρκεια
των διακυμάνςεων τάςεωσ του δικτφου
τροφοδοςίασ.

 Σεχνικόφυλλάδιο φωτιςτικοφ
 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΝ 60598-2-3
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025

 Σεχνικό φυλλάδιο φωτιςτικοφ

Θερμοκραςία
Θ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ επιτρεπτισ
Περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι
14
ο
Φωτιςτικοφ (ΣA
τουλάχιςτον +40 C.
«AmbientTemperature»)

• Ζκκεςθ Ελζγχου κατά ΕΝ 60598-2-3
• Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να
υμμόρφωςθ με τθν
ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία LVD
15 Οδθγία LVD 2014/35/EU 2014/35/EU ι μεταγενζςτερθ.
ι μεταγενζςτερθ
Πρότυπα Εναρμόνιςθσ: ΕΝ 60598-1, EN 605982-3, ΕΝ 62471.

 Ζκκεςθ Ελζγχου ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα
πρότυπα τθσ οδθγίασ
 Διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά ISO
17025 για τον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο

16

17

18

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα φζρουν
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
ςιμανςθ CE και κα ςυνοδεφονται από διλωςθ
καταςκευαςτι
ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι

υμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία WEEE
2012/19/EU

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

Επιβεβαίωςθ
δεδομζνων βαςικϊν
φωτομετρικϊν και
θλεκτρικϊν μεγεκϊν

Θα πρζπει να επιβεβαιϊνονται οι τιμζσ των
βαςικϊν φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν
μεγεκϊν, όπωσ δθλαδι, θ μετροφμενθ ιςχφσ
του φωτιςτικοφ (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).
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 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι
 Βεβαίωςθ υπαγωγισ του Οικονομικοφ
Φορζα ι του προμθκευτι του Οικονομικοφ
Φορζα ςτο Μθτρϊο Παραγωγϊν ΘΘΕ από
εγκεκριμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ.

 Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM-79
 Διαπίςτευςθ φωτομετρικοφ εργαςτθρίου
κατά ISO 17025 για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό
μζτρθςθσ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

Σα προςφερόμενα φωτιςτικά κα διακζτουν
πιςτοποίθςθ ENEC ι ιςοδφναμθ που κα
Πιςτοποίθςθ αςφαλοφσ περιλαμβάνει τον ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τθσ
19
λειτουργίασ του
ςειράσ προϊόντων ςτα πρότυπα τθσ οδθγίασ
φωτιςτικοφ
LVD, τθν ετιςια επικεϊρθςθ τθσ γραμμισ
παραγωγισ και τθ διαρκι παρακολοφκθςθ τθσ
παραγωγισ και του προϊόντοσ

20

Απόδοςθ και
ποιότθτα του
φωτιςτικοφ

21

Πιςτοποιιςεισ
ποιότθτασ,
περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
Καταςκευαςτι

22

Εγγφθςθ

23

Διαςφάλιςθ
μελλοντικϊν αναγκϊν
ςε ανταλλακτικά

Πιςτοποιθτικό ENEC+ ι ιςοδφναμο

 Πιςτοποιθτικό ENEC ι ιςοδφναμο
 Διαπίςτευςθ φορζα κατά ISO 17025

•

Ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων κα
πρζπει να διακζτει Πιςτοποίθςθ ποιότθτασ
(ISO 9001:2015 ),Τγιεινισ και Αςφάλειασ
(OHSAS 18001) & περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
(ISO 14001:2015), για καταςκευι.

Τπεφκυνθ διλωςθ καταςκευαςτι για τθν
εγγφθςθ που παρζχει.

Τπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι
επάρκειασ ανταλλακτικϊν από τον
καταςκευαςτι για δϊδεκα (12) ζτθ κατ’
ελάχιςτον

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Πιςτοποιθτικό ENEC+ ι ιςοδφναμο

 Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015
 Πιςτοποιθτικό OHSAS 18001
 Πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015
Σα πιςτοποιθτικά κα περιλαμβάνουν το
ςφνολο των εγκαταςτάςεων του
καταςκευαςτι που χρθςιμοποιοφνται για
τθν παραγωγι του προϊόντοσ

 Τπεφκυνθ Διλωςθ Καταςκευαςτι
ςυνοδευόμενθ από τουσ όρουσ με τουσ
οποίουσ παρζχεται θ εγγφθςθ

 Τπεφκυνθ Διλωςθ Καταςκευαςτι

8.ΨΫΤΟΤΕΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων Φωτιςτικϊν ωμάτων, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, ςτθν Σεχνικι
Προςφορά τουσ, να κατακζςουν Φωτοτεχνικι Μελζτθ για τουσ πρότυπουσ αντιπροςωπευτικοφσ δρόμουσ, τα χαρακτθριςτικά
των οποίων παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 10 (Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί). Θ Μελζτθ κα πραγματοποιθκεί ςε λογιςμικό
ανοικτοφ κϊδικα Dialux ι Relux. τθν Φωτοτεχνικι Μελζτθ ο Ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει Μοντζλο τθσ κάκε οδοφ, ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ του Πίνακα 10 που ακολουκεί, κα τοποκετιςει τα προςφερόμενα Φωτιςτικά ϊματα LED και κα εκτελζςει
τουσ απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ. τθν Σεχνικι Προςφορά κα ςυμπεριλθφκοφν εκτυπϊςεισ των αποτελεςμάτων τθσ
Αποτελεςμάτων, κλπ. Σα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει υποχρεωτικά να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ
παραμζτρουσ αξιολόγθςθσ του Φωτοτεχνικοφ Μοντζλου, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201:2015. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να
προςκομίςει με τθν προςφορά του, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε οπτικό δίςκο (CD) ι USB-stick, τα φωτοτεχνικά δεδομζνα των
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED. Σο αρχείο κα είναι μορφισ .ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςτο λογιςμικό ανοικτοφ
κϊδικα Dialux ι RELUX. Θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εκτελζςει με δικά τθσ μζςα τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ για τθ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων υλικϊν. ε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ των αποτελεςμάτων λαμβάνονται υπόψθ
μόνο τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ που κα πραγματοποιθκοφν από τθν Τπθρεςία. Σα .ies ι .ldt κα πρζπει να ζχουν
εκδοκεί από Διαπιςτευμζνο εργαςτιριο. μελζτθσ, ιτοι: Εξϊφυλλο μελζτθσ, Περιεχόμενα, Φφλλα τοιχείων Προϊόντοσ,
Αποτελζςματα Μελζτθσ, Περίλθψθ
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ΤΥΡΙΚΟΙ ΚΑΝΝΑΒΟΙ “Τφποσ Ψ, ΜΨ”

KAN.

QTY
LED

Αρικμ/
Ρλάτοσ
Ρεηοδρομιου

Συνολικό
πλάτοσ οδοφ/
Συνολικό
Ρλάτοσ
οδοςτρϊματοσ

Κατευκφνςεισ/
Λωρίδεσ
Κυκλοφορίασ κατεφκυνςθ

Ελάχιςτθ
Ψωτεινιοι
(Lm)/Μζγιςτ
θ ιςχφ(W)

Απόςταςθ
ιςτϊν

Ρροεξοχι

Κλίςθ
βραχ.

Φψοσ
ΨΣ

Ψωτιςτικϊν

ΟΔΟ1
Φ1

907

2/2μ

11,5μ/7,5μ

1/2

3500/30

30μ

0,50μ

0-10

7,0μ

ΜΟΝΟΠΛΕΤΡΘ ΣΟ
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟ

P5(Φ)M5-P5

9,0μ

ΜΟΝΟΠΛΕΤΡΘ ΣΟ
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟ

P6(Φ)M6-M6-P6

469

2/2μ

13,0μ/9μ

2/2

4500/40

40μ

0,25μ

0-10

10,0μ

ΜΟΝΟΠΛΕΤΡΘ ΣΟ
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟ

P4(Φ)M5-Μ5-P4

ΟΔΙΚΟ
198

2/2μ

12,0μ/8,0μ

2/1

8000/70

45μ

0,50μ

0-10

ΟΔΟ4
ΜΦ1

Τφποσ
ΨΣ

ΟΔΙΚΟ

ΟΔΟ3
Φ3

ΕΛΟΤ
CEN/TR
13201-1

ΟΔΙΚΟ

ΟΔΟ2
Φ2

Διάταξθ ΨΣ

ΟΔΙΚΟ
3550

1/2μ

10,25μ/8,25μ

1/3

1150/12

25μ

0,00μ

0-10

7,0μ

ΜΟΝΟΠΛΕΤΡΘ ΣΟ
ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟ

P6(Φ)-P5

Πίνακασ 10. Πρότυπεσ Αντιπροςωπευτικζσ Οδοί
ημειϊςεισ: 1. Ο Τποψήφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει τουσ υπολογιςμοφσ του μοντζλου χωρίσ να τροποποιήςει τισ παραμζτρουσ του
πίνακα. Σροποποίηςη των παραμζτρων καθιςτά το αποτζλεςμα μη ςυγκρίςιμο, οπότε και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
θμειϊςεισ: 2. Ο υντελεςτισ ςυντιρθςθσ (ΜF) λαμβάνεται ςε όλεσ τισ μελζτθσ ίςοσ με 0,8

9.ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΕΛΕΓΩΟΥ - ΤΘΛΕΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ - ΕΛΕΓΩΟΥ ΨΫΤΙΣΜΟΥ
Σο «φςτθμα Tθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ» κα πρζπει να πραγματοποιείται:
 ςε επίπεδο κόμβου (Pillar), για το ςφνολο των Φωτιςτικϊν ςτο φςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ και
 ςε επίπεδο Φωτιςτικοφ για τουλάχιςτον 50 φωτιςτικά ςϊματα βραχίονα που κα εγκαταςτακοφν πιλοτικά ςε δρόμουσ
επιλογισ του Διμου και κα ςυνοδεφονται από 50 αςφρματουσ ελεγκτζσ τοποκετθμζνουσ εξωτερικά των φωτιςτικϊν
μζςω βάςθσ τφπου Nema Socket ANSI C136.41 7 Pin.
7.1 ΑΣΥΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ ΣΫΜΑΤΫΝ
Οι 50 Αςφρματοι Ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε επίπεδο φωτιςτικοφ με ςκοπό τον πλιρθ απομακρυςμζνο ζλεγχο των 50
Φωτιςτικϊν ωμάτων LED και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Οι Αςφρματοι Ελεγκτζσ πρζπει να διακζτουν τισ
παρακάτω προδιαγραφζσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον Πίνακα που ακολουκεί.
Σα αναγραφόμενα τεκμήρια τησ τζταρτησ ςτήλησ του Πίνακα θα πρζπει να υποβληθοφν κατά το ςτάδιο τησ υποβολήσ των
δικαιολογητικών κατακφρωςησ, ενώ κατά το ςτάδιο υποβολήσ τησ προςφοράσ η ςυμμόρφωςη με τισ απαιτήςεισ του
παρακάτω πίνακα, δηλώνεται από τον προςφζροντα με υπεφθυνη δήλωςη.
Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ
Σφποσ /τρόποσ
τοποκζτθςθσ
Αςφρματου
1
Ελεγκτι

2

3

Σρόποσ
Αυξομείωςθσ
Φωτιςμοφ

Χαρακτθριςτικά
Αςφρματου
Ελεγκτι

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

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 Σεχνικό Φυλλάδιο του Αςφρματου Ελεγκτι
οποία κα βρίςκεται εξωτερικά ςτο πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ.

O αςφρματοσ ελεγκτισ πρζπει να υποςτθρίηει τα ςυςτιματα dimmingDALI και 1-10V
και 0-10V, και να διακζτει επίςθσ είςοδο για αιςκθτιρα ςτα αντίςτοιχα PINs.
Σεχνικό Φυλλάδιο του Αςφρματου Ελεγκτι
Οι ελεγκτζσ πρζπει να υποςτθρίηουν αυξομείωςθ φωτιςμοφ από 20% μζχρι 100%.

Επικοινωνία: Αςφρματθ επικοινωνία με χριςθ πομποδεκτϊν ΝΒ-ΙοΣ και δυνατότθτα
4G/2Gfallback. Οι αςφρματοι ελεγκτζσ να επικοινωνοφν απευκείασ με το Λογιςμικό
Σθλεδιαχείριςθσ.

Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10 oC ~ +50 oC
Σεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι

Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230 ± 10Vac

Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz

ελίδα 18

4

υνδεςμολογία
Αςφρματου
Ελεγκτι

Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου ςυνδεςμολογίασ Ελεγκτι –
Φωτιςτικοφ ςϊματοσ.

Σεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι
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Λειτουργίεσ
Αςφρματου
Ελεγκτι

Να παρζχει ςτοιχεία ιςχφοσ, κατανάλωςθσ ενζργειασ και
των θλεκτρικϊν παραμζτρων / 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 (Λογιςμικό Σθλεδιαχείριςθσ)
 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 Σθλεδιαχείριςθσ.
 Να κζτει το φωτιςτικό ςε ςυγκεκριμζνο τρόπο
λειτουργίασ (mode) βάςει: α. προκακοριςμζνου
χρονοδιαγράμματοσ / προγράμματοσ λειτουργίασ
(schedule), το οποίο κα περιλαμβάνει χρόνουσ
ενεργοποίθςθσ-απενεργοποίθςθσ του φωτιςτικοφ και κατ’
ελάχιςτον 4 ενδιάμεςα ςθμεία αλλαγισ του επιπζδου
φωτεινότθτασ (dim levels) 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 Σθλεδιαχείριςθσ.
 Ο ελεγκτισ φωτιςτικοφ πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα
reset.
 Οι ελεγκτζσ ΝΒ-ΙοΣ να υποςτθρίηουν IPv6 κακϊσ και
backward ςυμβατότθτα με IPv4.
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Πιςτοποιθτικά
Αςφρματου
Ελεγκτι



Πιςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 του
καταςκευαςτι των Αςφρματων Ελεγκτϊν, με ςυναφζσ
αντικείμενο
Πιςτοποίθςθ ελζγχου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά
ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι των Αςφρματων
Ελεγκτϊν με ςυναφζσ αντικείμενο.
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Σεχνικό φυλλάδιο Αςφρματου Ελεγκτι





Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015
του καταςκευαςτι των
Αςφρματων Ελεγκτϊν
Πιςτοποιθτικό ISO
14001:2015 καταςκευαςτι
Αςφρματων Ελεγκτϊν
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Διαςφαλίςεισ,
Δθλϊςεισ


Διλωςθ ότι θ τεχνικι προςφορά των Αςφρματων
Ελεγκτϊν πλθροί όλα τα ελάχιςτα απαιτοφμενα των
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
Διλωςθ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ καταςκευαςτι των
Αςφρματων Ελεγκτϊν, κακϊσ και του επίςθμου
αντιπροςϊπου ςτθν ελλθνικι αγορά (εάν υπάρχει).
Διλωςθ κάλυψθσ των Σθλεπικοινωνιακϊν Σελϊν από τον
υποψιφιο Ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ που ςτουσ
Αςφρματουσ Ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφνται πομποδζκτεσ NB
IoT, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ίςο με τθν
εγγφθςθ των Αςφρματων Ελεγκτϊν.
τθν περίπτωςθ που οι αςφρματοι ελεγκτζσ επικοινωνοφν
μζςω τεχνολογίασ ΝΒ ΙoΣ απευκείασ με το Λογιςμικό
Σθλεδιαχείριςθσ (δεν απαιτείται θ χριςθ Κόμβου
Σθλεδιαχείριςθσ). Θα πρζπει να υποβλθκεί Διλωςθ
κάλυψθσ των Σθλεπικοινωνιακϊν Σελϊν των Κόμβων
Σθλεδιαχείριςθσ από τον υποψιφιο Ανάδοχο, για χρονικό
διάςτθμα τουλάχιςτον 12 ετϊν ( διάρκεια ΠΤ)

Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Τποψιφιου
Αναδόχου

Πίνακασ 13 (Πίνακασ υμμόρφωςησ Αςφρματων ελεγκτών)
7.2 ΑΣΥΜΑΤΟΣΕΛΕΓΚΤΘΣΚΑΤΑΝΕΜΘΤH (PILLAR CONTROLLER)
Οι Αςφρματοι Ελεγκτζσ Κατανεμθτϊν (Pillar Controllers) δφναται να τοποκετοφνται ςε επίπεδο κατανεμθτι (pillar),
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ Σθλεδιαχείριςθ του ςυνόλου/τθσ ομάδασ των φωτιςτικϊν που θλεκτροδοτοφνται από τον
κατανεμθτι (pillar).
Σο απαιτοφμενο πλικοσ των Αςφρματων Ελεγκτϊν Κατανεμθτϊν (Pillar Controllers) κα κακοριςκεί με ευκφνθ του Αναδόχου
ςτθν Σεχνικι του Προςφορά.
Σα αναγραφόμενα τεκμήρια τησ τζταρτησ ςτήλησ του Πίνακα θα πρζπει να υποβληθοφν κατά το ςτάδιο τησ υποβολήσ των
δικαιολογητικών κατακφρωςησ, ενώ κατά το ςτάδιο υποβολήσ τησ προςφοράσ η ςυμμόρφωςη με τισ απαιτήςεισ του
παρακάτω πίνακα, δηλώνεται από τον προςφζροντα με υπεφθυνη δήλωςη.
Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ
ΑΡΑΙΤΘΣΘ
ΤΕΚΜΘΙΟ/Α

1

Επικοινωνίεσ
Αςφρματου
Ελεγκτι
Κατανεμθτι

2

Χαρακτθριςτικά
Αςφρματου
Ελεγκτι
Κατανεμθτι

3

Πιςτοποιθτικά
Αςφρματου
Ελεγκτι
Κατανεμθτι



Επικοινωνία με το Λογιςμικό: NB-IoT και δυνατότθτα
4G/2Gfallback.



Σεχνικό Φυλλάδιο Αςφρματου
Ελεγκτι Κατανεμθτι



Σεχνικό Φυλλάδιο Αςφρματου
Ελεγκτι Κατανεμθτι



Θερμοκραςία λειτουργίασ: -25°C ... +65°C.
 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 230Ω ± 10V VAC
 Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz
 Προςταςία Τπζρταςθσ : 6kA
 Αςφάλεια: Κρυπτογράφθςθ AES 128/256 bit, εναλλαγι
κλειδιϊν ανά ςυνεδρία.

Πιςτοποίθςθ ελζγχου ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 του
καταςκευαςτι Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι
Πιςτοποίθςθ ελζγχου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO
14001:2015 του καταςκευαςτι Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι.
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Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του
καταςκευαςτι του Αςφρματου
Ελεγκτι Κατανεμθτι


Πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015
του καταςκευαςτι του
Αςφρματου Ελεγκτι Κατανεμθτι

Πίνακασ 14 (Πίνακασ υμμόρφωςησ Αςφρματων ελεγκτών Κατανεμητή)
9.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΧΟΤ – ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΜΟΤ
Σο Λογιςμικό του υςτιματοσ Σθλελζγχου – Σθλεχειριςμοφ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά









1
Χαρακτθριςτικά
Λογιςμικοφ
CMS







Να παρζχεται ωσ μια διαδικτυακι (Web- based) λφςθ, αποκλειςτικά cloudbased, και θ πρόςβαςθ να
πραγματοποιείται μζςω κοινοφ φυλλομετρθτι (Webbrowser).
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, και ςε επίπεδο αςφρματου ελεγκτι κατανεμθτι.
Να οπτικοποιείται ςε χάρτθ τθ δομι του Δικτφου Οδοφωτιςμοφ, οι κζςεισ των αςφρματων ελεγκτϊν και, των
αςφρματων ελεγκτϊν κατανεμθτι ( pillarcontrollers).
Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ομάδων ελεγκτϊν και ελεγκτϊν κατανεμθτι.
Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά φωτιςτικό και ανά
ομάδα φωτιςτικϊν (lighton, lightoff, lightdimonschedule, sunset - sunrise).
Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά pillarController
(lighton, lightoffonschedule, sunset - sunrise).
Να παρζχει τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ανά μεμονωμζνο ι και ανά ομάδα φωτιςτικϊν ςε
πραγματικό χρόνο (lighton, lightoffondemand).
Σεχνικό
Να παρζχονται ειδοποιιςεισ & ςυναγερμοί (alarms) , Δεδομζνα & Αναφορζσ λειτουργικισ κατάςταςθσ , ϊρεσ Φυλλάδιο
λειτουργίασ, ςε μορφι λιςτϊν, πινάκων ι και γραφθμάτων.
Λογιςμικοφ
Να υπάρχει πρόςβαςθ ςε ιςτορικά δεδομζνα. Να παρζχει ςτατιςτικά ςτοιχεία και δυνατότθτα προβολισ
ςυγκεκριμζνων χρονικϊν διαςτθμάτων.
Να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με άλλα ςυςτιματα μζςω API (ApplicationProgrammingInterface)
Να υποςτθρίηει GoogleMaps και Open StreetMaps.

2
Βεβαιϊςεισ
Εφαρμογισ
λογιςμικοφ

Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ ςυςτιματοσ Σθλεελζγχου–
Σθλεδιαχείριςθσοδοφωτιςμοφςε τουλάχιςτον 3 ζργαΣθλεελζγχου–Σθλεδιαχείριςθσ
Φωτιςτικϊν ςωμάτων οδοφωτιςμοφ.

Βεβαίωςεισ
Δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ φορζα
ο οποίοσ
προμθκεφτθκε
το φςτθμα

Πίνακασ 15. Χαρακτηριςτικά υςτήματοσ CMS
10. ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ
10.1 άρεσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ
Σα Φωτιςτικά/Προβολείσ/Λαμπτιρεσ βρίςκονται ςε λειτουργία 4.343,5 ϊρεσ / ζτοσ ι 11,90 ϊρεσ / θμζρα (Μζςοσ Όροσ που
κυμαίνεται ανάλογα με τθν φωτεινότθτα τθσ εποχισ – Ανατολι / Δφςθ). Σο DimmingSetting ςαν τεχνικι προδιαγραφι
προβλζπεται ςτα Φωτιςτικά (Σθλεδιαχείριςθ), δεν κα εκτιμθκεί ςτον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από το ςφςτθμα
ςυνολικά, με δεδομζνο ότι ςαφζσ κεςμικό πλαίςιο για τθν εφαρμογι του δεν ζχει ζωσ ςιμερα αποςαφθνιςτεί ςε επίπεδο ΕΕ
και κατά ςυνζπεια και ςε Εκνικό Επίπεδο. υνεπϊσ αυτι θ δυνατότθτα μζνει προσ αξιοποίθςθ, ανάλογα με τισ εξελίξεισ ςε
κεςμικό επίπεδο και κυρίωσ ςτθν νομοκεςία τθσ ΕΕ.
10.2 Τιμι KWh για υπολογιςμό
αν τιμι βάςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον πάροχο ορίηεται ςαν αξία 0,15 €/KWh, ζτοσ βάςθσ το 2019 και κατανάλωςθ
υμβατικοφ υςτιματοσ ςτο ζτοσ βάςθσ: 1.995.537,46kWh, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ του Διμου.
10.3 Υπολογιςμόσ Κατανάλωςθσ Συμβατικοφ Συςτιματοσ – Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ
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ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
Ιςχφσ
Τεμάχια
(WATT)

Τφποσ Λαμπτιρα / Ψωτιςτικοφ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΟΙ
ΛΑΜΡΤΘΕΣ /
ΨΫΤΙΣΤΙΚΑ
ΡΑΛΑΙΟΥ ΤΥΡΟΥ

ΛΑΜΡΤΘΕΣ /
ΨΫΤΙΣΤΙΚΑ
LED

Ρραγματικι
Κατανάλωςθ
Ballast* (WATT)

Συνολικι
Κατανάλωςθ
/ άρα

150W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (οδικό)
150W Φωτιςτικό τφπου αξονικό (κρεμαςτό)
250W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (Οδικό)
125W Φωτιςτικό τφπου "βραχίονα" (Οδικό)
23W Φωτιςτικό τφπου "καπελάκι"
23W Φωτιςτικό τφπου "κορυφισ" & "παραδοςιακό"
250W Φωτιςτικό τφπου "παραδοςιακό"
150W Φωτιςτικό τφπου "παραδοςιακό"
250 Προβολζασ

150
150
250
125
23
23
250
150
250

469
124
198
907
3.550
1.984
64
59
25

172,50
172,50
287,50
143,75
23,00
23,00
287,50
172,50
287,50

80.903
21.390
56.925
130.381
81.650
45.632
18.400
10.178
7.188

Φωτιςτικό Δρόμου LED
Λαμπτιρασ LED Corn Light
Φωτιςτικό Δρόμου LED
Φωτιςτικό Δρόμου LED
Μικρό Φωτιςτικό Δρόμου Led
Λαμπτιρασ LED Corn Light
Αρχιτεκτονικό Φωτιςτικό LED 80W
Αρχιτεκτονικό Φωτιςτικό LED 45W
Προβολζασ Led

40
40
70
30
12
10
80
45
100

469
124
198
907
3.550
1.984
64
59
25

40
40
70
30
12
10
80
45
100

18.760
4.960
13.860
27.210
42.600
19.840
5.120
2.655
2.500

Συνολικι
Θμεριςια
Κατανάλωςθ
KW/h

Συνολικι Ετιςια
Συνολικι
Κατανάλωςθ Κατανάλωςθ KW ςε
KW/h
12 ζτθ

5.386,48

1.966.066,82

23.592.801,78

1.636,31

597.252,97

7.167.035,61

ΕΣΗΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟ (KWh):
ΕΣΗΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟ (€):
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ (%):
€
CO2

1.368.813,85
205.322,08
69,62%
852.771,03

10.4 Βαςικζσ παράμετροι υπολογιςμοφ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του Σφςτθματοσ
Σα βαςικά ςτοιχεία για τθν Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ του Διμου, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν
Μελζτθ τθσ Τπθρεςίασ, ζχουν ωσ εξισ:
Ενεργειακό Ετιςιο Κόςτοσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2019)
Ενεργειακι Ετιςια Κατανάλωςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2019)
Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Θλεκτροφωτιςμοφ
ο
Ενεργειακό Ετιςιο Όφελοσ Νζου υςτιματοσ (1 Ζτοσ)
ο
Οικονομικό Ετιςιο Όφελοσ Ενεργιακισ Εξοικονόμθςθσ (1 Ζτοσ)
Διάρκεια φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ)
Κόςτοσ kWh ΟΣΑ (Βαςικι Χρζωςθ + Ρυκμιηόμενεσ Χρεϊςεισ)
Ετιςιοσ Ρυκμόσ Αφξθςθσ

€
kWh
%
kWh
€
Ζτθ
€/kWh
%

294.910,42
1.996.069,46
69,62%
1.368.813,00
205.322,08
12
0,15
3,00%

Κόςτοσ υντιρθςθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2019)
Κόςτοσ υντιρθςθσ Τφιςτάμενου υςτιματοσ ςτθν 12ετία
ο
Οικονομικό Ετιςιο Όφελοσ Κόςτουσ υντιρθςθσ(1 Ζτοσ)
Διάρκεια φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ)
υνολικό Οικονομικό Όφελοσ Εξοικονόμθςθσ Κόςτουσ υντιρθςθσ
Ετιςιοσ Ρυκμόσ Αφξθςθσ

€
€
€
Ζτθ
€
%

108.000,00
1.408.450,83
67.486,67
12
880.107,89
1,50%

υνολικό Οικονομικό Όφελοσ Ενεργειακισ Εξοικονόμθςθσ (12 ζτθ - ΠΤ Προςφοράσ)

€

3.554.044,88

Ο προχπολογιςμόσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ για τθν κατάρτιςθ τθσ φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ), προζρχεται
από τθν εκτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κόςτουσ ςυντιρθςθσ αφαιρουμζνου του υπολογιηόμενου κόςτουσ
υπθρεςία του Ανεξάρτθτου υμβοφλου (240.000,00 πλζον Φ.Π.Α), ϊσ κατωτζρω, για το ςφνολο τθσ υμβατικισ Περιόδου και
ανζρχεται ςε3.554.044,88 € (χωρίσ ΦΠΑ), ςτθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου και αναλφεται ανά ζτοσ ωσ εξισ
(εκτιμοφμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ / ςτοιχεία Διμου):
1
2
3
4
5
6
252.808,74
259.980,71
267.352,64
274.930,33
282.719,69
290.726,87
7
298.958,14

8
307.419,99

9
316.119,09

10
325.062,32

11
334.256,73

12
343.709,62

10.5 Επίπεδα και ποιότθτα
Θ αναβάκμιςθ του υςτιματοσ 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
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και Διεκνι Πρότυπα. Παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κα παρζχεται θ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν
ζξυπνθσ πόλθσ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ του Διμου ςε πιλοτικι μορφι και με δυνατότθτα επζκταςθσ τουσ ςτθ διάρκεια τθσ
υμβατικισ Περιόδου.
10.6 Αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ
Για τον ςκοπό τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ τθσ παρζμβαςθσ, το νζο ςφςτθμα του δθμοτικοφ φωτιςμοφ κα αξιοποιιςει το
ςφνολο των υφιςτάμενων ιςτϊν. Σα υφιςτάμενα φωτιςτικά και λαμπτιρεσκα αντικαταςτακοφν με Λαμπτιρεσ / Φωτιςτικά
Κορυφισ / Φωτιςτικά Δρόμου και Προβολείσ LED.
10.7 Επίπεδο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
Επειδι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι ςθμαντικό ηιτθμα, οι απαιτιςεισ από τουσ υποψθφίουσ είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ,
να επιτυγχάνουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 69,62% (χωρίσ τθν χριςθ adaptivelighting) ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ
τθσ φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) τθσ παροφςασ.

Γαςτοφνθ 27/11/2020

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Γαςτοφνθ 27/11/2020

O υντάξασ
Θ Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ Α/Α

ΠΕΡΙΚΛΘ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ
ΧΘΜΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
με Βακμό Αϋ

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ
ΧΘΜΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
με Βακμό Αϋ
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ΡΑΟΩΘ
ΥΡΘΕΣΙΫΝ
“ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ TOY
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΘΛΕΚΤΟΨΫΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΩΘΣΤΫΝ ΩΫΫΝ - ΕΨΑΜΟΓΕΣ
SMARTCITIES,
ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΘΜΟ ΡΘΝΕΙΟΥ"
Α.ΜΕΛ.:58/20
ΡΟΧΡ/ΣΜΟΣ:3.554.044,88
€
ΡΟ
ΨΡΑ24%
Αρ.Ρρωτ.:12993/27-11-2020

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ,
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΡΛΘ.:ΡΕΙΚΛΘΣ ΩΙΣΤΟΔΟΥΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΤΘΛ.
: 2623360723
FAX: 2623035897
EMAIL
: detsafa@gmail.com

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενεργειακό Ετιςιο Κόςτοσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2019)
Ενεργειακι Ετιςια Κατανάλωςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2019)
Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Θλεκτροφωτιςμοφ
ο
Ενεργειακό Ετιςιο Όφελοσ Νζου υςτιματοσ (1 Ζτοσ)
ο
Οικονομικό Ετιςιο Όφελοσ Ενεργιακισ Εξοικονόμθςθσ (1 Ζτοσ)
Διάρκεια φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ)
Κόςτοσ kWh ΟΣΑ (Βαςικι Χρζωςθ + Ρυκμιηόμενεσ Χρεϊςεισ)
Ετιςιοσ Ρυκμόσ Αφξθςθσ

€
kWh
%
kWh
€
Ζτθ
€/kWh
%

294.910,42
1.996.069,46
69,62%
1.368.813,00
205.322,08
12
0,15
3,00%

€
€
€
Ζτθ
€
%

108.000,00
1.408.450,83
67.486,67
12
880.107,89
1,50%

Κόςτοσ υντιρθςθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ (Ζτοσ Βάςθσ 2019)
Κόςτοσ υντιρθςθσ Τφιςτάμενου υςτιματοσ ςτθν 12ετία
ο
Οικονομικό Ετιςιο Όφελοσ Κόςτουσ υντιρθςθσ(1 Ζτοσ)
Διάρκεια φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ)
υνολικό Οικονομικό Όφελοσ Εξοικονόμθςθσ Κόςτουσ υντιρθςθσ
Ετιςιοσ Ρυκμόσ Αφξθςθσ

υνολικό Οικονομικό Όφελοσ Ενεργειακισ Εξοικονόμθςθσ (12 ζτθ - ΠΤ Προςφοράσ)
€
3.554.044,88
Ο προχπολογιςμόσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ για τθν κατάρτιςθ τθσ φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ),
προζρχεται από τθν εκτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κόςτουσ ςυντιρθςθσ αφαιρουμζνου του υπολογιηόμενου
κόςτουσ υπθρεςία του Ανεξάρτθτου υμβοφλου (240.000,00 πλζον Φ.Π.Α), ϊσ κατωτζρω, για το ςφνολο τθσ υμβατικισ
Περιόδου και ανζρχεται ςε3.554.044,88 € (χωρίσ ΦΠΑ), ςτθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου και αναλφεται ανά ζτοσ
ωσ εξισ (εκτιμοφμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ / ςτοιχεία Διμου):
1
2
3
4
5
6
252.808,74
259.980,71
267.352,64
274.930,33
282.719,69
290.726,87
7
298.958,14

8
307.419,99

9
316.119,09

10
325.062,32

11
334.256,73

12
343.709,62

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Γαςτοφνθ 27/11/2020

Γαςτοφνθ 27/11/2020
O υντάξασ

Θ Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ Α/Α

ΠΕΡΙΚΛΘ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ
ΧΘΜΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
με Βακμό Αϋ
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ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ
ΧΘΜΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΡΑΟΩΘ
ΥΡΘΕΣΙΫΝ
“ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ TOY
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΘΛΕΚΤΟΨΫΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΩΘΣΤΫΝ ΩΫΫΝ - ΕΨΑΜΟΓΕΣ
SMARTCITIES,
ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΘΜΟ ΡΘΝΕΙΟΥ"
Α.ΜΕΛ.:58/20
ΡΟΧΡ/ΣΜΟΣ:3.554.044,88 € ΡΟ ΨΡΑ24%
Αρ.Ρρωτ.:12993/27-11-2020

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ,
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΡΛΘ.:ΡΕΙΚΛΘΣ ΩΙΣΤΟΔΟΥΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΤΘΛ.
: 2623360723
FAX: 2623035897
EMAIL
: detsafa@gmail.com

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ
Ο

ΑΘΟ 1 ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ (ΣΡΥ)
Θ φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ) που κα υπογραφεί αφορά τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να παράςχει υπθρεςίεσ για τθν:
“Ενεργειακι Αναβάκμιςθ-Αυτοματοποίθςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και εφαρμογζσ
SmartCities, με εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Πθνειό”, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. κοπόσ είναι θ
αναβάκμιςθ του υςτιματοσ ςυνολικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται μείωςθ ςτο κόςτοσ λειτουργίασ (κατανάλωςθ ενζργειασ και
κόςτοσ ςυντιρθςθσ), κακϊσ και θ παροχι των απαιτοφμενων ενεργειακϊν υπθρεςιϊν λειτουργίασ του νζου υςτιματοσ, για το
χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
τθν ΠΤ κα ρυκμίηονται αναλυτικά όςα κζματα προβλζπονται ςτο άρκρο 16 του ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010),
ειδικότερα για τισ υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) και τθν υλοποίθςθ αυτϊν φμφωνα με το ν.4342/2015 Άρκρο 3 /
Οριςμοί (άρκρο τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ) που αφορά τθ «ςυμβατικι ςυμφωνία μεταξφ του Δικαιοφχου και του Παρόχου
μζτρου βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, θ οποία επαλθκεφεται και παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
φμβαςθσ, 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 ΠΤ που κα υπογραφεί μεταξφ του
Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχει ςαν βαςικά χαρακτθριςτικά: α. τθν υνολικά Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ,
και β. το υνολικά Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ του Διμου, για το φνολο τθσ Περιόδου Αναφοράσ, για το οποίο κα
δεςμευτεί ο Οικονομικόσ Ψορζασ 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», επιτυγχάνεται με τθν πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό «φςτθμα Σθλεελζγχου – Σθλεχειριςμοφ &
Ελζγχου Ενζργειασ», ωσ ςυςτθμικι θλεκτρονικι διαδικαςία από τθν οποία προκφπτει επαρκισ γνϊςθ του υφιςτάμενου
ςυνόλου των χαρακτθριςτικϊν Eνεργειακισ Kατανάλωςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ και μζςω του οποίου εντοπίηονται και
προςδιορίηονται ποςοτικά οι δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςυντάςςεται ςχετικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων
(Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ).
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 Σεχνικι Προςφορά του
Αναδόχου,ωσ ποςοςτό επί τθσ προκφπτουςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

2.

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

3.

Εγγυθμζνθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ τθσ
Περιόδου Παρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ότι κα προκφψει. ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ όπωσ
αναλφεται ςτθν Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου.

4.

Εγγυθμζνο Οικονομικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Σο Οικονομικό Όφελοσ εντόσ τθσ Περιόδου
Παρακολοφκθςθσ που εγγυάται ο Οικονομικόσ Φορζασ ςαν αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθν Οικονομικι
Προςφορά του Αναδόχου.

5.

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

6.

Ρερίοδοσ Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν: Είναι θ περίοδοσ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ, οφείλει να προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ
των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το ςυμφωνθμζνο χρονοδιάγραμμα μεταξφ αυτοφ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και θ οποία
εκκινεί από τθν επομζνθ τθσ ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν ανακζτουςα αρχθ.
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7.

Ρερίοδοσ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ: Είναι θ περίοδοσ (12 ζτθ) που εκκινεί με τθν περάτωςθ τθσ Περιόδου
Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του νζου υςτιματοσ
(Λαμπτιρεσ/Φωτιςτικά LED)

8.

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

9.

Ρερίοδοσ Ραρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο): Θ επαναλαμβανόμενθ χρονικι περίοδοσ, ςτθ λιξθ τθσ οποίασ υπολογίηεται θ
Πραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ, το Πραγματικό Οικονομικό Όφελοσ και το Πραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα.

10. Ρροβλεπόμενθ Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ υμβατικι
Εγκατάςταςθ εντόσ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται με βάςθ των παραδοχϊν τθσ Διακιρυξθσ
(κατανάλωςθσ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν, τιμι κιλοβατϊρασ, και ϊρεσ λειτουργίασ Φωτιςτικϊν / Λαμπτιρων) και το
Εγχειρίδιο διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν (Πρόγραμμα Μζτρθςθσ, Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο
Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΤ.
11. Ρραγματικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ εντόσ τθσ Περιόδου
Παρακολοφκθςθσ, θ οποία υπολογίηεται, μζςω μετριςεων υςτιματοσ Σθλεδιαχείριςθσ βάςει τθσ μεκοδολογίασ του
Εγχειρίδιου Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν (Πρόγραμμα Μζτρθςθσ και Επαλικευςθσ), που εκπονεί ο
Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΤ.
12. Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει
από τθν εφαρμογι του Εγχειριδίου τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ – Πλθρωμϊν εντόσ τθσ Περιόδου
Παρακολοφκθςθσ (προςδιορίηεται ωσ διαφορά τθσ Πραγματικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ από τθν Προβλεπόμενθ
Ενεργειακι Κατανάλωςθ τθσ Περιόδου).
13. Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Σο Οικονομικό Όφελοσ που προκφπτει από τθν
Πραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ
14. Συνολικι Ρραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ: Θ ςυνολικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που προκφπτει ωσ
αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΠΤ.
15. Συνολικό Ρραγματικό Οικονομικό Πφελοσ: Σο ςυνολικό Οικονομικό Όφελοσ που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ
υνολικισ Πραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ.
16. Συμβατικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Θ προβλεπόμενθ από τθ φμβαςθ, αμοιβι του Οικονομικοφ Φορζα για τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εντόσ μιασ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ.
17. Ρραγματικό Οικονομικό Αντάλλαγμα: Θ αποδιδόμενθ ςτον Οικονομικό Φορζα αμοιβι για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
τθσ εντόσ μιασ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν Ζκκεςθ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ
(Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ).
18. Ραραλαβι Ολοκλιρωςθσ Ρεριόδου Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ: Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠΕ) ςε
ςυνεργαςία με τον Ανεξάρτθτο φμβουλο (όπωσ ορίηονται παρακάτω) είναι υπεφκυνθ για τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ από τον ανάδοχο, όςον αφορά τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του
ςυνόλου των παρεμβάςεων τθσ παροφςασ φμβαςθσ.
19. Ριςτοποιθτικό «Βεβαίωςθ Τριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ»: Θ βεβαίωςθ που εκδίδει θ
Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ειςιγθςθ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, για το φψοσ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ τριμθνιαίασ
περιόδου παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό ο Ανάδοχοσ να τθν χρθςιμοποιιςει για τθν αποδζςμευςθ του αντίςτοιχου ποςοφ
από τον λογαριαςμό Μεςεγγφθςθσ (escrowaccount) βάςθ τθσ φμβαςθσ Μεςεγγφθςθσ του Παραρτιματοσ 6), που
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ φμβαςθσ
20. Ζκκεςθ Ρεράτωςθσ Συνόλου Εργαςιϊν: Θ ζκκεςθ που ςυντάςςει θ ΕΠΠΕ με τθ ςυνδρομι του Ανεξαρτιτου υμβοφλου
κατά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθ φμβαςθ, και κα
αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ περάτωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ ςτθν Εγκατάςταςθ. Με τθν Ζκκεςθ
Περάτωςθσ υνόλου Εργαςιϊν εκκινεί θ Περίοδοσ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ
21. Ζκκεςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ: Θ Ζκκεςθ που ςυντάςςεται από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο, ςτο τζλοσ κάκε
Περιόδου Παρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει μετριςεισ και υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον
προςδιοριςμό τθσ Πραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, του Πραγματικοφ Οικονομικοφ Οφζλουσ, κακϊσ και τθν
Οικονομικι Εκκακάριςθ για τον προςδιοριςμό του Πραγματικοφ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ του Οικονομικοφ Φορζα,
για τθν Περίοδο Παρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ
«Βεβαίωςθσ Σριμθνιαίασ Αμοιβισ Αναδόχου».
22. Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου Ελζγχου & Μετριςεων: Είναι το εγχειρίδιο που επιςυνάπτεται ςτθ φμβαςθ και περιλαμβάνει τθ
μεκοδολογία και το πρόγραμμα για τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ μετριςεων καταναλϊςεων ενζργειασ και
επαλθκεφςεων τθσ εξοικονόμθςθσ που επιτυγχάνεται για το Διμο, κακϊσ και του ελζγχου των πιςτοποιιςεων και
πλθρωμϊν του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια τθσ ΠΤ. Σο Εγχειρίδιο Ανεξαρτιτου Ελζγχου & Μετριςεων δφναται να
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εξειδικευτεί περαιτζρω από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο, κατά τθ διάρκεια τθσ Περιόδου Ολοκλιρωςθσ Εργαςιϊν και ςε
κάκε περίπτωςθ το αργότερο δφο (2) μινεσ πρίν από τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Λειτουργίασ και υντιρθςθσ
23. Σφμβαςθ Μεςςεγφθςθσ:Θ γραπτι ςυμφωνία που κα ςυνάψει θ Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ και τραπεηικό ι
χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα επιλογισ του Αναδόχου για τθ ςφςταςθ Ειδικοφ Καταπιςτευτικοφ (Δεςμευμζνου) Λογαριαςμοφ
(escrow account), ςτον οποίον κα κατατίκεται μζροσ των δθμοτικϊν τελϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν.25/1975 «Σζλθ ΟΣΑ- Είςπραξθ από ΔΕΘ ι κάκε άλλο πάροχο» για τθν πλθρωμι υμβατικοφ Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ.
24. Εντολι Κατάκεςθσ Δθμοτικϊν Τελϊν: Είναι θ ζγγραφθ εντολι τθν οποία κα δϊςει θ Ανακζτουςα Αρχι προσ τθ Δθμόςια
Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ Α.Ε. (ΔΕΘ Α.Ε.) ι ςε οποιονδιποτε ζτερο εναλλακτικό πάροχο που ειςπράττει για λογαριαςμό
αυτισ τζλθ ΟΣΑ κατά τισ διατάξεισ του ν. 25/1975, για τθν κατάκεςθ ςτον Ειδικό Καταπιςτευτικό (Δεςμευμζνο)
Λογαριαςμό (escrow account) που κα ςυςτακεί δυνάμει τθσ φμβαςθσ Μεςεγγφθςθσ, μζρουσ των δικαιοφμενων από τθν
Ανακζτουςα Αρχι δθμοτικϊν τελϊν.
Ο

ΑΘΟ 2 ΙΣΩΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ κανονιςτικζσ
πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1.

Σο ν.4412/2016: “υμβάςεισ Δθμοςίων Ζργων, Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν” (Αϋ147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

2.

Σο ν.4605/19 (Α’ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαικοφ Κοινοβουλίου
θσ
και του υμβουλίου τθσ 8 Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν
πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι
τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) – Μζτρα για τθν επιτάχυνςθσ του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ και ανάπτυξθσ, και άλλεσ
διατάξεισ.»

3.

Σο άρκρο 209 παρ. 4-11, ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006Αϋ): όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα.

4.

Σο ν.3852/2010: “Αρχιτεκτονικι Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ” όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Tο ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Αϋ): “Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο”, ωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει.

5.
6.

Σο ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95Α’ 23-06.2010) και ειδικότερα το άρκρο 16 για τισ υμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) και τθν
υλοποίθςθ αυτϊν: «Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ και
άλλεσ διατάξεισ».

7.

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

8.

Σο ν.3861/2010 (ΦΕΚ A1112): “Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθκικαν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ
(Αϋ112) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα.
9. Σο άρκρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Αϋ150)
10. Σον.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Αϋ): “φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
ου
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του 6 κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ
κϊδικασ) προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ”.
11. Σο ν.4342/2015 υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
θσ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 25 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
θσ
Οδθγία 2013/12/ΕΕ του υμβουλίου τθσ 13 Μαΐου 2013 «Για τθν προςαρμογι τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθν ενεργειακι απόδοςθ, λόγω τθσ προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κροατίασ»
και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Αϋ 143/9-11-2015).
12. Σο ν.3851/2010: “Περί Επιτάχυνςθσ ανάπτυξθσ ΑΠΕ για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ *Δεςμευτικοί εκνικοί ςτόχοι
ερ
για διείςδυςθ ΑΠΕ ςτθν τελικι εν γειακι κατανάλωςθ ζωσ 2020” (ΦΕΚ 85 Α’/4-6-2010)].
13. Σο ν.4122/2013: “Περί Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΚ Αϋ 42/19-2-2013).
14. Σθν Τ.Α. Δ6/7094/30.03.2011: “Πλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για τθν
επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ. Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων
μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ” (ΦΕΚ 918 Β’/2011).

ελίδα 27

15. Σο ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’): Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ
δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΣΑ (Πρόγραμμα
Κλειςκζνθσ).
16. Σθν Τ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011: “Επιχειριςεισ Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν, Λειτουργία, Μθτρϊο, Κϊδικασ δεοντολογίασ και
ςυναφείσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011), όπωσ ιςχφει ςιμερα και τθν ΤΑ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/21.06.2018: «Επιχειριςεισ
Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν, Ενεργειακζσ Τπθρεςίεσ, Μθτρϊο και Κϊδικασ Δεοντολογίασ Επιχειριςεων Ενεργειακϊν
Τπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 2672 Β’ 06.06.2018).
17. Σο ν.2859/2000 (Α’ 248): “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ”.
18. Σο ν.2690/1999 (Α' 45) : “Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ & άλλεσ διατάξεισ” (άρκρα 7 & 13 ζωσ 15).
19. Σο ΠΔ 28/2015 (Α' 34): “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”.
20. Σο ΠΔ π.δ. 80/2016 (Αϋ145) : “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”.
21. Σο ΠΔ 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.»
22. Σο ν.429/1976: “Περί υπολογιςμοφ & τρόπου είςπραξθσ δθμοτικϊν & κοινοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ &
ρυκμίςεωσ ςυναφϊν κεμάτων” (ΦΕΚ 235 Αϋ/1976).
23. Σα άρκρα 21&22 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 “Περί των προςόδων των Διμων & Κοινοτιτων, όπωσ επιβλικθκαν υπζρ Διμων &
Κοινοτιτων για Σζλθ Κακαριότθτασ & για Σζλθ Φωτιςμοφ, για τισ παρεχόμενεσ από τουσ ΟΣΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ
κοινοχριςτων χϊρων, περιςυλλογισ & αποκομιδισ των απορριμμάτων, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν
θλεκτροφωτιςμοφ των κοινοχριςτων χϊρων” (ΦΕΚ 2 Α’/03-01-1989).
24. Σον.4270/2014 (Α' 143): “Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) –
Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ”.
25. Σο ν.4250/2014 (Α' 74): “Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ” και ειδικότερα τισ διατάξεισ
του άρκρου 1.
26. Σθν Απόφαςθ του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με αρ.
ΔΙΚΠΟ/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”.
27. Σο άρκρο 37, του ν.4320/2015 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
28. Σο άρκρο 25, παρ. 12 του ν.1828/1989.
29. Σον ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και
άλλεσ διατάξεισ».
30. Σο άρκρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 “Περί αποςβεςτικισ προκεςμίασ βεβαιϊςεωσ εςόδων”.
31. Σο ν.3310/2005 (Α' 30): “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ.,
του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66): “Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»”, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων,
οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν.4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α. των μθ
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β. των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει ςιμερα.
32. Σθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
33. Σθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)».
34. Σων 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.
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Ο

ΑΘΟ 3 ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ΠΤ και ο Διμοσ να εξαςφαλίςει
του απαραίτθτουσ πόρουσ (ανταποδοτικά τζλθ) που κα προκφψουν από τθν εξοικονόμθςθ των δαπανϊν του που κα επιφζρει
θ μείωςθ του Ενεργειακοφ Κόςτουσ του υμβατικοφ υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων.
Ο

ΑΘΟ 4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΩΘ
Σα παρακάτω ζγγραφα, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φμβαςθσ, που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 1. φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν
(ΠΤ), 2. Διακιρυξθ, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), τα Παραρτιματα αυτισ και τυχόν διευκρινιςτικζσ
απαντιςεισ, 3. Προςφορά του Αναδόχου. Σα υμβατικά Σεφχθ 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 ΠΤ, αν
τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ του Διμου να μθ μεταβάλει
μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ, που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ.
Ο

ΑΘΟ 5 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΫΣΘ
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με Θλεκτρονικό Διεκνι Ανοικτό Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ν.4412/16, με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν ςυμφερότερθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Ποιότθτασ – Σιμισ.
Θ ΠΤ που κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο για τθν παροχι υπθρεςιϊν Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ,
δθλαδι τθν εγκατάςταςθ υλικϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ λειτουργία / ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ για 12 ζτθ, μθ
περιλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ, για τθν επίτευξθ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και
αντίςτοιχου με αυτιν Οικονομικοφ Οφζλουσ. Θ ΠΤ που κα ςυναφκεί κα είναι φμβαςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ), με βάςθ
το ν.3855/10 και το άρκρο 16 αυτοφ, όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Ο

ΑΘΟ 6 ΥΡΟΓΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΔΙΑΚΕΙΑ – ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΣΡΥ)
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ υπθρεςία υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προβλεπόμενου χρόνου (παρ. 4 αρ. 105
ν.4412/16), από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ.
Αν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν προςκομίςει τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ ΠΤ διζπεται από τα κάτωκι:
1.

Διάρκεια ΣΡΥ: 12 ζτθ από τθν ςυνολικι παραλαβι του νζου υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και τθν
κζςθ ςε λειτουργία του.

2.

Οριςμόσ Επιβλζπουςασ Αρχισ: Από το Διμο με τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ ορίηεται Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
και Παραλαβισ (ΕΠΠΕ).

3.

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ): Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ, κα οριςτεί
«Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠΕ)» ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΠΠΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι
παραλαβι των αντικειμζνων των υμβατικϊν Σευχϊν, όπωσ ορίηονται ςε αυτά. Θ ΕΠΠΕ ςε ςυνεργαςία με τον Ανεξάρτθτο
φμβουλο 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 ΕΠΠΕ αποφαςίηει για
όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ΠΤ 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 Υποςτιριξθσ: Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων, των μερϊν όπωσ απορρζουν από τθ ΠΤ, κα
παρακολουκείται από Ανεξάρτθτο φμβουλο, ο οποίοσ κα οριςτεί από το Διμο, μζςω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, για τθν
παρακολοφκθςθ των όρων τθσ ΠΤ (Εγχειρίδιο Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ για το Πρόγραμμα Ελζγχου - Επαλικευςθσ τθσ
εξοικονόμθςθσκαι των Επιπζδων Φωτιςμοφ), τθν ειςιγθςθ ςτθν ΕΠΠΕ για τισ περιοδικζσ πλθρωμζσ του Αναδόχου, τθν
ειςιγθςθ επί τροποποιιςεων τθσ ΠΤ, όπωσ και άλλων προβλζψεων που αναφζρονται ςτθ παροφςα και κα ςυνεργάηεται
με τθν ΕΠΠΕ και τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου.

5.

Ακολουκοφμενα Ρρότυπα - Ρροδιαγραφζσ: Μελζτθ - Προδιαγραφι του νζου υςτιματοσ ςτθριηόμενου ςε Λαμπτιρεσ /
Φωτιςτικά και υλικά τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Εκνικά και Διεκνι Πρότυπα,
όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα υμβατικά Σεφχθ τθσ ςτθν παροφςασ.

6.

Βαςικι Ενεργειακι Κατανάλωςθ: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθ υµβατικι Εγκατάςταςθ, όπωσ ζχει προςδιοριςτεί με
βάςθ τθν προεκτίμθςθ του Διμου. το Παράρτθμα 3: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αναφζρονται οι τιµζσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν κοςτολόγθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και τον υπολογιςµό του οφζλουσ από τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ.
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7.

Βάςεισ Υπολογιςμοφ Δεδομζνων: τοιχεία Καταναλϊςεων και Λογαριαςμϊν προεκτίμθςθσ Διμου, όπωσ αναγράφονται
ςτο Παράρτθμα 3: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.

8.

Μεταβατικό διάςτθμα ενεργοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ: Προβλζπεται 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 υγγραφισ Τποχρεϊςεων.

9.

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

10. Εγκατάςταςθ Αναδόχου : Τπογραφι ΠΤ και ζγκριςθ διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν από τον
Ανεξάρτθτο φμβουλο και τθν ΕΠΠΕ.
11. Αξιολόγθςθ, Ζλεγχοσ - Τροποποιιςεισ τθσ ΣΡΥ:
 Ζγγραφα και Ενζργειεσ τθσ Επιβλζπουςασ Αρχισ,
 Ειςθγιςεισ Ανεξάρτθτου υμβοφλου & ΕΠΠΕ,
 Ετιςιοσ Απολογιςτικόσ Ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ΠΤ, ειςθγιςεων για τροποποιιςεισ, εντόσ των ορίων τθσ ριτρασ
ανακεϊρθςθσ, ςφμφωνα με τουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ προςφοράσ και τθσ αρχικισ ΠΤ.
12. Διαιτθςία: υμφωνείται ριτρα διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν μεταξφ Αναδόχου και Διμου. 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
φμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ αρχισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ
ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου.
13. Ψωτοτεχνικζσ Μετριςεισ Ζνταςθσ Ψωτιςμοφ & Λαμπρότθτασ – Αποτυπϊςεισ:
 Δειγματολθπτικζσ μετριςεισ του Αναδόχου (30) για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν Φωτιςμοφ, ανά Κατθγορία και διάταξθ
Φωτιςτικϊν, μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του Φωτιςμοφ ςτα
απαιτοφμενα επίπεδα και τον ζλεγχο τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ. Σο κόςτοσ των μετριςεων βαραίνει τον Ανάδοχο.
 Οι δειγματολθπτικζσ μετριςεισ, όπωσ αναφζρονται παραπάνω, κα πραγματοποιοφνται κάκε 24 μινεσαπό τον
Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ, τισ οποίεσ κα ελζγχει ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ και κα
υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΠΠΕ) για ζλεγχο - αποδοχι.
 Ο Ανάδοχοσ δφναται ανά 24 μινεσ να υποβάλλει προτάςεισ, οι οποίεσ κα αξιολογοφνται από τον Ανεξάρτθτο
φμβουλο, κα αφοροφν ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν αναβάκμιςθσ - εξοικονόμθςθσ(netmetering - ΑΠΕ) και κα
υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΠΠΕ) για ζλεγχο - αποδοχι.
14. Μζγιςτοσ Ωρόνοσ Υλοποίθςθσ: Θα υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, από
τουσ προςφζροντεσ, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι μικρότερο των 12 μθνϊν.
15. Ελάχιςτθ Εξοικονόμθςθ ςτο Σφςτθμα Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Ωϊρων (Οδοφωτιςμόσ): το 69,62%(χωρίσ τθ
χριςθ adaptivelighting). τθ όλθ τθ διάρκεια τθσ υμβατικισ Περιόδουτο ελάχιςτο επίπεδο εξοικονόμθςθσ δεν μπορεί να
είναι χαμθλότερο του 65% και αυτό κα ελζγχεται απολογιςτικά κάκε τζλοσ εκάςτου ζτουσ τθσ υμβατικισ Περιόδου

17. Αντικατάςταςθ Ψωτιςτικϊν Σωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν Λαμπτιρων που δεν είχαν αρχικά προβλεφκεί
ςτθν Διακιρυξθ: Εντόσ 6 μθνϊν υποβολι από τον Ανάδοχο ςχεδίου αναγκαίων παρεμβάςεων. Οι νζεσ παρεμβάςεισ κα
αποτελοφν προςκικθ τθσ υφιςτάμενθσ ΠΤ, με χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, κατόπιν αξιολόγθςθσ από τον Ανεξάρτθτο
φμβουλο και αποδοχισ από τθν ΕΠΠΕ.
18. Υποχρζωςθ Αναδόχου για ενεργειακζσ υπθρεςίεσ νζων φωτιςτικϊν ςθμείων που εγκακιςτά ο Διμοσ με δικζσ του
δαπάνεσ και δεν προβλζπονται ςτθν Διακιρυξθ: 100% με προβλζψεισ επζκταςθσ τθσ ΠΤ, με χριςθ τθσ ριτρασ
ανακεϊρθςθσ, ςε περιπτϊςεισ επζκταςθσ δικτφου, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ Αρχικισ ΠΤ.
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 φςτθμα Σθλεδιαχείριςθσ-Σθλεελζγχου. Θ Τπθρεςία Μθχανολογικοφ Θλεκτρολογικοφ ςυνεργάηεται με τον Ανάδοχο για τον εντοπιςμό και τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που αφορά τθ
ςυνολικι λειτουργία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ και ειδικότερα μεριμνά για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των
Πινάκων Διανομισ και τθν ςυνολικι τροφοδοςία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, ϊςτε θ λειτουργία του να
εναρμονίηεται με το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ.
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21. Ιδιοκτθςία Υποδομϊν, Εξοπλιςμοφ και Δικτφων: Ο Διμοσ, ςτον οποίο ανικουν κατά κυριότθτα οι εγκαταςτάςεισ και οι
υποδομζσ που ζχει εγκαταςτιςει ο ίδιοσ (δρόμοι, πλατείεσ, κλπ). τον Οδοφωτιςμό (ςτφλοι ΔΕΘ) ο Διμοσ ζχει δυνατότθτα
παρζμβαςθσ μόνο ςε επίπεδο αλλαγισ των Φωτιςτικϊν.
22. Συμμετοχι Αναδόχου ςτθν πικανι καταςκευι νζων υπθρεςιϊν υποδομϊν Oδοφωτιςμοφ: 0% ςε περίπτωςθ μθ
επζκταςθσ τθσ ΠΤ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016.
23. Συμμετοχι Αναδόχου ςτισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ του Συςτιματοσ-Αντικατάςταςθ λαμπτιρων και εξοπλιςμοφ που
ςυμπεριλιφκθκε ςτθ Σφμβαςθ: 100%.
24. Δείκτεσ Απόδοςθσ και Επιδόςεων (KPIs):
KPI (ελάχιςτεστιμζσ αναφοράσ)

Τιμι Αναφοράσ

KPI 1:Μείωςθ Καταναλιςκόμενθσ Ενζργειασ
KPI 2:Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ
KPI 3:Ποςοςτό % βλαβϊν όπου θ αναγγελία αποκατάςταςισ τουσ, ζγινε εκπρόκεςμα

65%
72 ϊρεσ
5,00%

KPI 4:Ποςοςτό % βλαβϊν των οποίων θ οριςτικι αποκατάςταςθ ζγινε εκπρόκεςμα

5,00%

KPI 5: Ποςοςτό % επαναλαμβανόμενων βλαβϊν επί του ςυνόλου

10,00%

KPI 6:Ποςοςτό % ελαττωμάτων που γνωςτοποιικθκαν μζςω Αιτθμάτων Πολιτϊν ςε προγενζςτερο
χρόνο από αυτόν τθσ αναγγελίασ και καταγραφισ τουσ ςτο Π του Αναδόχου

3,00%

25. Ρλθρωμι Λογαριαςμϊν ΔΕΘ: Ευκφνθ 100% Διμοσ.
26. Ευκφνεσ Αδειοδοτιςεων, ςυνδζςεων, νομιμότθτασ λειτουργίασ ςυςτθμάτων: Διμοσ 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):
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 φμβουλοσ 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 :
1. Θ «Ενζργεια Περιόδου Αναφοράσ» θ οποία ζχει υπολογιςτεί και είναι γνωςτι από τα υμβατικά Σεφχθ του
Διαγωνιςμοφ, αφορά ςτθν ενεργειακι κατανάλωςθ του ζτουσ βάςθσ, με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, οι οποίεσ είναι:
 Αναγωγι τθσ «Ενζργειασ Περιόδου Αναφοράσ», ςε τριμθνιαία από ετιςια.
 Προςαρμογι τθσ «Ενζργειασ Περιόδου 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 ωμάτων, μζςω τθσ καταγραφισ του Αναδόχου.
2. Οι μετριςεισ των εγκατεςτθμζνων μετρθτϊν.
Μετά τθν ςφγκριςθ των παραπάνω παραμζτρων ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ κα επαλθκεφει ι όχι τθν τριμθνιαία
εξοικονόμθςθ και κα τθν διαβιβάηει για ζλεγχο - αποδοχι ςτθν ΕΠΠΕ.
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ δεδομζνων
Ζκκεςθ Ρεριόδου Ραρακολοφκθςθσ:
 υντάςςεται Ζκκεςθ ςτο τζλοσ κάκε Περιόδου Παρακολοφκθςθσ (ανά 3μθνο) και περιλαμβάνει μετριςεισ και
υπολογιςμοφσ που ζχουν γίνει για τον προςδιοριςμό τθσ Πραγματικισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, για τθν Περίοδο
Παρακολοφκθςθσ, τθν οποία και υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
 Θ πραγματικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ, κα είναι θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ
που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν εντόσ τθσ Περιόδου
Παρακολοφκθςθσ.
 Θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ κα προκφπτει κάκε φορά από τισ τριμθνιαίεσ αναφορζσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ του υςτιματοσ Σθλεελζγχου & Ελζγχου Ενζργειασ, που κα εγκαταςτακεί.
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 Οι αναφορζσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κα προζρχονται από τουσ μετρθτζσ ενζργειασ ανά κόμβο Σθλεδιαχείριςθσ, που
είτε κα είναι ενςωματωμζνοι ςτθ λειτουργία του Κόμβου Σθλεδιαχείριςθσ, είτε κα είναι τρίτο ςφςτθμα που κα
επικοινωνεί με τθν πλατφόρμα Σθλεδιαχείριςθσ. Σο 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 φμβουλο, ο οποίοσ κα ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για
ζλεγχο - αποδοχι.
Αναμενόμενθ υνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ
φμφωνα με το «International Performance Measurement and Verification Protocol – Concepts and Options for
Determining Energy and Water Savings Volume 1 (EVO 10000 – 1:2012)», οι εξοικονομιςεισ προκφπτουν από τθν
ακόλουκθ εξίςωςθ:
 Αναμενόμενθ Εξοικονόμθςθ = (Ωριςθ ι Ηιτθςθ Ρεριόδου Βαςικισ Γραμμισ – Ωριςθ 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. το IPMVP
περιγράφονται οι προχποκζςεισ για τον ορκό κακοριςμό τθσ βαςικισ γραμμισ.
φμφωνα με τισ ςθμαντικότερεσ από αυτζσ θ περίοδοσ τθσ βαςικισ γραμμισ (baseline):


Θα πρζπει να αντιπροςωπεφει όλουσ τουσ τρόπουσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. τθν περίπτωςι αυτι θ μζτρθςθ
κα πρζπει να αντιπροςωπεφει όλουσ τουσ τφπουσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων (Φωτιςτικά ϊματα, Λαμπτιρεσ και
Προβολείσ).



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. τθν 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.



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

φμφωνα με το IPMVP για τθν αποτφπωςθ των εξοικονομιςεων :



Με βάςθ τθν περίοδο απόδοςθσ ι αποφευχκείςα χριςθ ενζργειασ (Reporting – PeriodBasisorAvoided Energy Use).
Με βάςθ ςτακερζσ ςυνκικεσ ι κανονικοποιθμζνεσ εξοικονομιςεισ (Fixed Conditions Basisor Normalized Savings).



φμφωνα 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.
Όπου: ωσ προςαρμοςμζνθ ενζργεια βάςθσ ορίηεται θ ενζργεια βάςθσ πλζον των ςυνικων προςαρμογϊν (routine
adjustments) που απαιτοφνται προκειμζνου να προςαρμοςτεί ςτισ ςυνκικεσ τθσ περιόδου απόδοςθσ. τθν προκειμζνθ
περίπτωςθ, και ελλείψει ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ςτο φςτθμα 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 Περίοδο Αναφοράσ, θ προςαρμοςμζνθ ενζργεια αναφοράσ προκφπτει από τον υπολογιςμό του
πλικουσ και του είδουσ των φωτιςτικϊν πριν τθν αντικατάςταςθ και το πολλαπλαςιαςμό τθσ πραγματικισ ιςχφοσ τουσ με
τισ ϊρεσ και μζρεσ λειτουργίασ οι οποίεσ είναι δεδομζνεσ.
Θ ΠΤ είναι ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ και τθν ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘ και θ
διάρκεια τθσ είναι 12 ζτθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, τθν παραλαβι του αντικειμζνου από τθν ΕΠΠΕ
και τθν κζςθ ςε λειτουργία του νζου υςτιματοσ, χρονικό διάςτθμα το οποίο ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει
τουσ 12 μινεσ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016, οι όροι των υμβατικϊν Σευχϊν και
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Ο

ΑΘΟ 7 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Οι εγγυιςεισ του Αναδόχου, προβλζπονται ωσ εξισ:
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1. Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 72, του ν.4412/16.
Θ Προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι
Επιςτολι υμμετοχισ, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ Εγγυθτικι
Επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν
ςτθν Αρμόδια Τπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι
οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και του άρκρου 8 (Ειδικι
υγγραφι Τποχρεϊςεων) εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια
των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου
Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.
Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.


Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ υμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ Ελλάδασ, αν δεν είναι
διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι
Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Οικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου 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.τουσ όρουσ ότι : αα. θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ. ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ. ςτοιχεία τθσ ςχετικισ
Διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ. θμερομθνία λιξθσ ι χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι. ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5)
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια. ςτθν περίπτωςθ των
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό αλλά και τον τίτλο τθσ ςχετικισ φμβαςθσ (ΠΤ).



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



Θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τριάντα (30) θμζρεσ τουλάχιςτον μινα μετά το χρόνο
λιξθσ ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Οικονομικό Φορζα που κθρφχκθκε Ανάδοχοσ με τθν προςκόμιςθ τθσ
Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ του με βάςθ το ν.4605/2019.



Θ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ καταπίπτει, αν ο Οικονομικόσ Φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ΠΤ.

2. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72, του ν. 4412/16.
 Κατά τθν υπογραφι τθσ ΠΤ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ
οποίασ αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ αξίασ τθσ ΣΡΥ, εκτόσ ΨΡΑ, διάρκειασ που προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ που αναφζρεται ςτθν φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΠΤ), 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 Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Οικονομικό Φορζα.
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 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 : 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 ΠΤ. Θ Ανακζτουςα Αρχι
επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
 ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ΠΤ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε
ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΠΑ.
 Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν ςυνολικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν
υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και αντικακίςταται από Εγγυθτικι Καλισ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ.
 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ΠΤ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ΠΤ και
κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
 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
φμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.
3. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72, του ν.4412/16.
 Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ, 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 ΦΠΑ. Θα ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, εντόσ του πρϊτου μινα εκάςτου ζτουσ τθσ ΠΤ και κα εκδίδεται
ανάλογα με τα αναφερόμενα ςτο Κ2: Γενικοί, Ειδικοί Όροι υμμετοχισ, άρκρο 2.1.5).
 Οι εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ και Καλισ Λειτουργίασ - υντιρθςθσ, καταπίπτουν ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων
τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα.
4. Κρατιςεισ.
Οι δαπάνεσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Ο ΦΠΑ βαρφνει τον Διμο. Όλεσ οι δαπάνεσ,
φόροι, τζλθ, χαρτόςθμα και τυχόν ζξοδα ελζγχου κακϊσ και κρατιςεισ α. υπζρ Ε.Α.Α.Δ.Θ..Τ. 0,07%,β. φόροσ ειςοδιματοσ 8%
επί τθσ κακαρισ αξίασ, γ. υπζρ δθμοςίου 0,02% (αρ. 36 παρ. 6 του ν.4412/16), δ. υπζρ ΑΕΠΠ 0,06%, βαρφνουν τον ανάδοχο και
κα περιλθφκοφν ςτθν προςφερόμενθ τιμι. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Ο

ΑΘΟ 8 ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Οι εργαςίεσ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, ορίηονται ωσ εξισ:
1. Παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ του υμβατικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τθν ΠΤ και το Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ
Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν (Πρόγραµµα 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. Πιςτοποιεί εγγράφωσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ΠΤ, 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 ΠΤ και υποβάλλει παρατθριςεισ.
4. υμμετζχει ςτθν Σριμελι Επιτροπι Διαιτθςίασ για τισ περιπτϊςεισ διαφωνιϊν Αναδόχου και Διμου.
5. Τποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του υμβατικοφ Αντικειμζνου,
ςφμφωνα με τθν ΠΤ που ζχει υπογραφεί, εφόςον προςκαλείται, κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε
φφςεωσ ελζγχουσ ι επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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Ο

ΑΘΟ 9 ΡΑΑΔΟΤΕΑ
α. Οι εργαςίεσ ανάπτυξθσ και διαμόρφωςθσ κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν ΠΤ
και ςτα υμβατικά Σεφχθ 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
ΠΤ.Θ Μελζτθ Εφαρμογισ, θ οποία κα πρζπει να ζχει παραδοκεί από τθν Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ δφο (2) μθνϊν
από τθν υπογραφισ τθσ φμβαςθσ Μεςεγγφθςθσ τθσ ΠΤ, κα πρζπει να ζχει τα εξισ Παραδοτζα:


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



Ραραδοτζο 2: Κατθγοριοποίθςθ των Οδϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά
μόνο και όχι λαμπτιρεσ).



Ραραδοτζο 3: Πραγματοποίθςθ Φωτοτεχνικϊν Μετριςεων (Ζνταςθσ Φωτιςμοφ και Λαμπρότθτασ) για κάκε κατθγορία
Οδοφ και τθν γενικευμζνθ εφαρμογι τθσ ςε όλεσ τισ Οδοφσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ (όπου τοποκετοφνται φωτιςτικά
μόνο και όχι λαμπτιρεσ).



Ραραδοτζο 4: Πρόβλεψθ εγκατάςταςθσ Λαμπτιρων / Φωτιςτικϊν LED, ςφμφωνα με τθν αντιςτοίχθςθ ςτο Παράρτθμα
3: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.



Ραραδοτζο 5: Πρόβλεψθ τοποκζτθςθσ Μετρθτϊν (Παράρτθμα 3: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ), 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 "υςτιματοσ
Σθλεελζγχου - Σθλεχειριςμοφ & 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 φμβουλο, για να εξάγονται τα αποτελζςματα του Πλάνου Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ
τθσ Εξοικονόμθςθσ.



Ραραδοτζο 6: Πρόβλεψθ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ SmartCities, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο Παράρτθμα
3: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.



Ραραδοτζο 7: Παραμετροποίθςθ νζου υςτιματοσ, ςτθριηόμενου ςτον εξοπλιςμό και τα υλικά που κα
χρθςιμοποιθκοφν (Λαμπτιρεσ/ Φωτιςτικά, hardware, software, κλπ).



Ραραδοτζο 8 : Οριςτικοποίθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ υλοποίθςθσ των εφαρμογϊν SmartCities, και καταγραφι όλων των
ενεργειϊν για τθν ςφνδεςθ, παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ.



Ραραδοτζο 9 : Οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ
Κοινοχριςτων Χϊρων.



Ραραδοτζο 10 :Παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ κακϊσ και των εργαλείων - λογιςμικϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςωςτισ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ́ των εφαρμογϊν Smart Cities.
Ο

ΑΘΟ 10 ΥΡΕΓΟΛΑΒΟΙ
1.

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ /
τμθμάτων τθσ ΠΤ 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 ΠΤ 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 ΠΤ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ΠΤ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του ν.4412/2016). ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ
του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ΠΤ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ΠΤ 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 ΠΤ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ΠΤ. Για το λόγο αυτό
υποβάλλεται ξεχωριςτό ΕΕΕ. 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 ΠΤ που υπολείπονται του ωσ άνω
ποςοςτοφ.

4.

Όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν.4412/2016.
ελίδα 35

Ο

ΑΘΟ 11 ΚΑΛΘ ΩΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ΠΤ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει καλι και επιμελι χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, ενθμερϊνοντασ
εγκαίρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τυχόν επικείμενουσ ι προκλθκζντεσ κινδφνουσ ι ηθμίεσ.
Ο

ΑΘΟ 12 ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ παροφςασ ΠΤ, 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 ΠΤ και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τισ 48 ϊρεσ, εκτόσ αν προβλζπεται με αιτιολόγθςθ διαφορετικά ςτθν εγκεκριμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ.
Θ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και του εξοπλιςμοφ, γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ
ςφμφωνα με τθν Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου, τθν Μελζτθ Εφαρμογισ και τθν Μεκοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτθτου
Ελζγχου, που κα καταρτιςτεί από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο. Σο Πρόγραμμα υντιρθςθσ μπορεί να ανακεωρείται κατά
διαςτιματα μετά από πρόταςθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και τθν ςυμβολι του Ανεξάρτθτου υμβοφλου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία δζςμευςθ, υποχρζωςθ ι ευκφνθ αναλαμβάνει για τθν εκτζλεςθ των προαναφερόμενων
εργαςιϊν.Θ Τπθρεςία Μθχανολογικοφ - Θλεκτρολογικοφ ςυνεργάηεται με τον Ανάδοχο για τον εντοπιςμό και τθν
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που αφορά τθ ςυνολικι λειτουργία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ και ειδικότερα μεριμνά για
τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των Πινάκων Διανομισ και τθν ςυνολικι τροφοδοςία του Δικτφου Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, ϊςτε θ
λειτουργία του να είναι απρόςκοπτι και να εναρμονίηεται με το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ.
Ο

ΑΘΟ 13 ΑΣΨΑΛΕΙΑ 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 των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 24 τθσ παροφςασ. Ο
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ ΠΤ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ. Ζνα πρωτότυπο
τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ φμβαςθσ μαηί με τα Παραρτιματά τθσ, κακϊσ και των εκάςτοτε τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεϊν
τθσ, κα παραδίδεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθν ζκδοςι τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με ευκφνθ του Αναδόχου.
Ο

ΑΘΟ 14 ΕΡΙΣΚΕΪΘ – ΕΡΙΘΕΫΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ΕΠΠΕ και ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ δικαιοφνται ανά πάςα ςτιγμι και κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ΠΤ 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 ΠΤ από τον Ανάδοχο.
Ο

ΑΘΟ 15 ΕΚΩΫΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται οποτεδιποτε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ΠΤ να εκχωριςει ςε τρίτουσ, ρθτά ςυμπεριλαμβανομζνων
ςτθν ζννοια των τρίτων τραπεηικϊν ι και χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, μζροσ ι/και το ςφνολο των δικαιωμάτων αυτοφ
που απορρζουν από τθν ΠΤ, χωρίσ να απαιτείται θ οποιαδιποτε προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ ι ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Τποκατάςταςθ του Αναδόχου ςτθν Εκτζλεςθ τθσ φμβαςθ ι μεταβίβαςθ τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ ςε τρίτο πρόςωπο (φυςικό
ι νομικό) επιτρζπεται μόνον ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τουσ περιοριςμοφσ που προβλζπονται ςτο Άρκρο 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν τθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Ο

ΑΘΟ 16 ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΫΝ ΕΓΑΣΙΫΝ - ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ε 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 ΕΠΠΕ 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. Πρζπει 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 ΟΚΩ και ςτο οδικό δίκτυο και κα αςφαλίςει τον εαυτό του ζναντι αςτικι ευκφνθσ.
4. Ζχει ευκφνθ ζναντι τρίτων για ηθμίεσ που αποδεδειγμζνα προκλικθκαν από τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κακόλθ τθν
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΠΤ. τθν 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
ελίδα 36

Ανακζτουςα Αρχι οποιοδιποτε χρθματικό ποςό που τυχόν κα υποχρεωκεί αυτι δικαςτικϊσ να καταβάλει ςε οποιονδιποτε
τρίτο, κακϊσ επίςθσ και τα δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ, ςτα οποία κα ζχει.
Ο

ΑΘΟ 17 ΥΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΣΨΑΛΕΙΑ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ
ε 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 φμβουλο τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ
διάρκεια τθσ ΠΤ 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 ΠΤ ι παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι
απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε ςε ςχζςθ με
ςωματικζσ βλάβεσ.
Ο

ΑΘΟ 18 ΡΟΣΫΡΙΚΟ
ε ότι αφορά το προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ ΠΤ, 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 ΠΤ, 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.
Ο

ΑΘΟ 19 ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ
Οι υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ορίηονται ωσ εξισ:
1. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΠΤ, 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 ΠΤ και κα είναι κατάλλθλοι για τισ
υποχρεϊςεισ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.
2. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, το αργότερο εντόσ (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΠΤ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠΕ), ενϊ διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό για τισ ανάγκεσ, τθν
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε αυτι.
3. Δφναται να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ με όςο ςτελεχιακό δυναμικό κρίνει κατά τθν
βοφλθςι τθσ ότι ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων: α. Σθν αποτελεςματικι επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου, β. Σθν
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. Σθν 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 Σμθμάτων τθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν κακυςτεριςεισ ι
προβλιματα ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ.
5. Κοινοποιεί αμελλθτί ςτον Ανάδοχο, τον Ανεξάρτθτο φμβουλο 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 υμβατικϊν του Τποχρεϊςεων,
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 ΠΤ 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. Τποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα υμβατικά Σεφχθ.
9. Είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του υςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςτο
μπράτςο, ι μζχρι τθν λυχνιολαβι του λαμπτιρα, κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ.
Ο

ΑΘΟ 20 ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ
ελίδα 37

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ΠΤ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςε αυτιν, με
τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Πζραν αυτϊν, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξισ:
1.

Τποχρεοφται να ξεκινιςει τθν παροχι των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν εντόσ (60) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ΠΤ και των
ςχετικϊν παραρτθμάτων τθσ (υμβάςεισ Μεςεγγφθςθσ και Ενεχυρίαςθσ), 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 (Πρόγραμμα Μζτρθςθσ & Επαλικευςθσ) από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο.

2.

Τποβάλει Μελζτθ Εφαρμογισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και τισ υποχρεϊςεισ του ςτα υμβατικά
Σεφχθ. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του υμβατικοφ 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.

ε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του υμβατικοφ Αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΕΑ) οφείλει να παρζχει
ςτον Ανεξάρτθτο φμβουλο και ςτον Διμο, τρείσ (3) κατ’ ελάχιςτον λογαριαςμοφσ χρθςτϊν (ζκαςτοσ), για τθν πρόςβαςι
τουσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Παρακολοφκθςθσ, με ςκοπό να ςυλλζγεται υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί αφενόσ για
τον ζλεγχο των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και αφετζρου για τθν ορκι παρακολοφκθςθ και ςφνταξθ των
πιςτοποιιςεων τθσ Κφριασ φμβαςθσ (ΕΑ). Θ απόδοςθ των ανωτζρω αναφερόμενων κωδικϊν, προςδιορίηεται εντόσ
τριϊν (3) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ ςτθν ΕΠΠΕ. τα πλαίςια του ελζγχου, θ πρόςβαςθ του
Ανεξάρτθτου υμβοφλου, κα πρζπει να επιτρζπεται τόςο απομακρυςμζνα, όςο και από τα γραφεία του Αναδόχου.

4.

Σο υπάρχουν υλικό που κα αποξθλωκεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιθκεί το αντικείμενο τθσ παροφςθσ, κα παραδοκεί
ςτθν ΕΠΠΕ από τον Ανάδοχο και θ διαδικαςία αναλυτικά κα περιγράφεται ςτθ Μελζτθ Εφαρμογισ του Αναδόχου.

5.

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

6.

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

7.

Τποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο υμβατικό 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.

8.

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 διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016.

9.

Για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 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.

10. 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 ΠΤ. 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. ε 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. ε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα πρζπει ο
αντικαταςτάτθσ να είναι αποδεκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
11. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν
εκτζλεςθ του υμβατικοφ 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.
12. Σα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν Προκιρυξθ και τθ ΠΤ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν 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 υμβατικοφ Αντικειμζνου. ε περίπτωςθ που
ςυντρζχουν λόγοι ςτο πρόςωπο ενόσ εκ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του από άλλο μζλοσ τθσ
ελίδα 38

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 ΠΤ, τότε γίνεται υποκατάςταςθ του
αρχικοφ Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ του άρκρου 337 του ν.4412/2016 περί τροποποίθςθσ τθσ ΠΤ
χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
13. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, μπορεί να ςυςτιςει Κοινοπραξία ι Εταιρεία Ειδικοφ κοποφ πριν τθν
υπογραφι τθσ ΠΤ και ςτθν περίπτωςθ αυτι, οι προαναφερόμενα νομικζσ μορφζσ κα ευκφνονται ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
14. Πριν τθν υπογραφι τθσ ΠΤ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία φμβαςθ Αςφαλιςτικισ
Κάλυψθσ όλων των υπθρεςιϊν και ζργων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ΠΤ, ζνα πρωτότυπο ζγγραφο τθσ οποίασ, μαηί
με όλα τα ςυνοδευτικά αυτισ Παραρτιματα, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Θ ςφμβαςθ
αςφάλιςθσ κα καλφπτει κάκε κίνδυνο: α. 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 ςε τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ. ε περίπτωςθ
οποιαδιποτε τροποποίθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει αντίγραφο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
15. Ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ΠΤ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ ΠΤ.
16. Εγγυάται ότι μετά τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι θ προςφερόμενθ από αυτόν κατά
τθν διαδικαςία ανάδειξθσ του ςαν Ανάδοχο.
17. Τποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, όπωσ αυτι κα εξειδικεφεται ωσ διαδικαςία ςτο Εγχειρίδιο Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ (Πρόγραμμα Μζτρθςθσ &
Επαλικευςθσ).
18. Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, και αποκλειςτικισ υπαιτιότθτασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτου προςϊπου, ξζνου προσ τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 24 τθσ παροφςασ. Τποχρεοφται
όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτο Διμο, τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία ι τθν
αποκλειςτικι υπαιτιότθτα και να προςκομίςει ςτο Διμο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Επιςθμαίνεται ότι, από τθν
εκτζλεςθ του υμβατικοφ 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.
Ο

ΑΘΟ 21 ΚΟΙΝΕΣ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ – ΑΝΑΔΟΩΟΥ
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 ΠΤ. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρζλκει άπρακτθ θ εν λόγω προκεςμία, το περιεχόμενο του εγγράφου
κεωρείται αποδεκτό, β. τα πλαίςια εκτζλεςθσ του υμβατικοφ 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 υμβοφλου κα είναι θ Ελλθνικι, ςε γραπτό και 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 Παραδοτζα που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ του
υμβατικοφ Αντικειμζνου, κα χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα. ε περίπτωςθ που κάποια Παραδοτζα, 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 ΠΤ που ςυνάπτεται, μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου.
Ο

ΑΘΟ 22 ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΫΣ ΕΚΡΤΫΤΟΥ - ΚΥΫΣΕΙΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ
Οι 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 ΠΤ 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 ΠΤ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία ι/και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ ΠΤ,
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων που μπορεί να χορθγθκοφν, κακϊσ και το όριο τθσ ελάχιςτθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ του 69,62% για το ςφνολο τθσ υμβατικισ Περιόδου.
2. τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ
οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των
ελίδα 39

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. τον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ΠΤ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, θ ολικι
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι καλισ λειτουργίασ τθσ ΠΤ.
4. ε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του Αναδόχου χωρίσ αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του, ο τελευταίοσ δφναται να ηθτιςει
αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 105-106 του Ειςαγ. Νόμου Α.Κ.
5. τθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ υπολείπεται, με υπευκυνότθτα του Αναδόχου, μζχρι 5% τθσ
προςδιοριςμζνθσ ςτθν Προςφορά 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 μονάδα απόκλιςθσ.
6. Οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ αςτοχίεσ ςτθ διάρκεια τθσ ΠΤ (πζραν τθσ επιτευχκείςασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπου ιςχφουν
οι προβλζψεισ τθσ παρ. 5 ανωτζρω και ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ καλι λειτουργίασ του υςτιματοσ, κα προςδιοριςτοφν
αναλυτικά ςτο Εγχειρίδιο τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου - Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν, για τθν Περίοδο τθσ Παρακολοφκθςθσ που
κα καταρτίςει ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ κα εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι, και το περιεχόμενο του οποίου κα τεκεί ςε γνϊςθ
του Αναδόχου και κα εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν παροφςα. το 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. τθν 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 τθσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ, ενϊ μπορεί να προβλεφκεί και θ ςυμψθφιςτικι λειτουργία για το ςφνολο του ποςοφ ςτουσ αμζςωσ
επομζνουσ λογαριαςμοφσ. Από το προκφπτον ποςό τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, κα αφαιροφνται ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ
ζχουν επιβλθκεί και δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. Δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ
χοριγθςθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
7. Σο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν που δφναται να επιβλθκοφν ςτον Ανάδοχο δεν μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά το δζκα επι
τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ΠΤ.
Ο

ΑΘΟ 23 ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΫΝ - ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
ε ότι αφορά το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ΠΤ που κα υπογραφεί
μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, αναφζρονται τα εξισ:
1.

Όλα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, λαμπτιρεσ, φωτιςτικά, λογιςμικό (software-hardware), κ.λπ., παραμζνουν ςτθν
ιδιοκτθςία του Αναδόχου μζχρι το τζλοσ τθσ ΠΤ, οπότε παρζχονται ςτο Διμο άνευ ανταλλάγματοσ.

2.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: α. να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα καταγραφικά δεδομζνα του υςτιματοσ
(περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, ςτοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που κα ζχει ςτθ διάκεςθ του, επικαιροποιθμζνα κατά
τθν θμερομθνία παράδοςθσ, β. να παραδίδει τακτικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αρχεία των Φωτομετρικϊν Μελετϊν Μετριςεων, γ. να εκπαιδεφςει το προςωπικοφ του Διμου για τουσ αυτοματιςμοφσ και να παραδϊςει το λογιςμικό με
ανοιχτό κϊδικα, ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει και από τρίτουσ εκτόσ του Αναδόχου, δ. Ζξι (μινεσ) πριν τθ λιξθ τθσ
υμβατικισ Περιόδου να εκπονιςει Σεχνικι Ζκκεςθ για τθν ςυνολικι κατάςταςθ του υςτιματοσ, Από τα ςτοιχεία τθσ
Ζκκεςθσ κα πρζπει να προκφπτει ότι με τθν προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ, ςφμφωνα με όλεσ τισ Άδειεσ, το χζδιο
Τγιεινισ και Αςφάλειασ και το Πρόγραμμα υντιρθςθσ, κα παρζχονται οι προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ για διάςτθμα όχι
μικρότερο των πζντε (5) ετϊν.Επίςθσ θ απϊλεια τθσ φωτεινισ ροισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων δε κα πρζπει να ξεπερνά το
30% τθσ αρχικισ ονομαςτικισ φωτεινισ ροισ, βάςει του προτφπου L70 reported κατά LM-80.), δ. θ Εγγυθτικι Καλισ
Λειτουργίασ – υντιρθςθσ κα παραμείνει ςτθν κατοχι του Διμου για 12 επιπλζον μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ φμβαςθσ.
Αρμόδια για τθν υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ κα είναι θ ΕΠΠΕ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για το αντικείμενο τθσ παροφςασ.

3.

ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ΠΤ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25.

4.

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

5.

ε περίπτωςθ που τρίτοσ προβάλει δικαίωμα επί του ςχετικοφ λογιςμικοφ πριν τθν οριςτικι παραλαβι του, θ Ανακζτουςα
Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον Ανάδοχο και να γνωςτοποιιςει ςτον τρίτο τθν κυριότθτα του Αναδόχου.

6.

Ο Ανάδοχοσ, ςτο πζρασ τθσ ΠΤ, υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα περιγραφόμενα ςτθ ΠΤ,
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. υνδρομζσ και
ςχετικά ζξοδα που μπορεί να δικαιολογθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Αντικειμζνου, κα πρζπει να προβλζπονται ρθτά από
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τθν Προςφορά του Αναδόχου, να κοςτολογοφνται ςτθν Οικονομικι Προςφορά του και να εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ
εγγφθςθσ - ςυντιρθςθσ (μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) που προςφζρει.
7.

Ο Διμοσ ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιεί τα δεδομζνα τθσ Σθλεδιαχείριςθσ και των Smart Εφαρμογϊν για να αποδίδει
ςτου δθμότεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και να μπορεί με τθ χριςθ των δεδομζνων αυτϊν να υλοποιεί τισ ςτρατθγικζσ
τουσ (ζλεγχοσ κζςεων ςτάκμευςθσ, κ.λπ.).
Ο

ΑΘΟ 24 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΥΓΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΡΥ
1.

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ παροφςθσ που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, κακϊσ και κατϋ
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ
άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί
2. Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Περιφζρειασ, ςτθν
οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν.4412/2016.
Πριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο
άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ο
ΑΘΟ 25 ΑΝΫΤΕΑ 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 ΠΤ.

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 (20) 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. ε 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. Πάντωσ, ο Ανάδοχοσ δεν κα υπζχει καμία υποχρζωςθ να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ όταν παρόμοια
ςυνζχιςθ κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του προςωπικοφ.

6. Ωσ περιςτατικά ανωτζρασ βίασ νοοφνται τα ακόλουκα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφζρονται ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά: ο ςειςμόσ, θ πυρκαγιά, θ ζκρθξθ, ο πόλεμοσ, θ κατάςταςθ εκνικισ ανάγκθσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, που
εμποδίηουν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ ΠΤ, επιςτράτευςθ, επίταξθ ι εμπάργκο, κακϊσ και κάκε απρόβλεπτο,
παρόμοιο γεγονόσ εφόςον βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ κάκε βακμοφ υπαιτιότθτασ των μερϊν. Δεν κεωροφνται
περιςτατικά ανωτζρασ βίασ οι ςυνικεισ βλάβεσ του δικτφου λόγω παλαιότθτασ, νεροποντισ, υγραςιϊν ι άλλων παρόμοιων
παραγόντων. Εφόςον ςυντρζχει λόγοσ ανωτζρασ βίασ, τότε ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ΠΤ 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. Για βλάβεσ που προζρχονται από λόγουσ ανωτζρασ βίασ και
κωλφουν τθν εκτζλεςθ τθσ ΠΤ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, 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 προςφορά
του με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ εκτάςεωσ των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.
Ο

ΑΘΟ 26 ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΩΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΡΥ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ
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1. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει ι να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν ο Διμοσ κακυςτερεί τθν
πλθρωμι κάκε τιμολογίου που αντιςτοιχεί ςτθν τριμθνιαία αμοιβι του πζραν των (90) θμερϊνκαι εφόςον υπάρχει θ
πιςτοποίθςθ του Ανεξάρτθτου υμβοφλου, όπωσ αυτι κα προκφπτει με βάςθ το Εγχειρίδιο Διαδικαςίασ Ελζγχου Πιςτοποίθςθσ - Πλθρωμϊν και εντόσ τθσ Περιόδου Παρακολοφκθςθσ.
2. Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ΠΤ, εάν ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.
Περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Διμου αποτελεί και θ περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν
καταβάλλεται θ πλθρωμι του Αναδόχου το αργότερο εντόσ (90) θμερϊν, οπότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να καταγγείλει τθ
ΠΤ, ςφμφωνα και με το άρκρο 27 τθσ παροφςθσ και να διεκδικιςει το ςφνολο τθσ ανεξόλφλθτθσ αξίασ τθσ ΠΤ
εφαρμόηοντασ προεξοφλθτικό επιτόκιο 5% κατ’ζτοσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ΠΤ κατά τθ
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
1. Θ ΠΤ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε
νζα διαδικαςία ςφναψθσ ΠΤ.
2. Ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ΠΤ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο Μζροσ Β Γενικοί Όροι : Αποκλειςμόσ Τποψθφίων (άρκρο 3) των υμβατικϊν Σευχϊν, και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ΠΤ. τθν 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 ΠΤ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ υνκικεσ
και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ
(άρκρο 258 τθσ ΛΕΕ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ απόφαςθ εκδόκθκε μεταγενζςτερα τθσ ςφναψθσ τθσ ΠΤ. Άλλωσ,
ςυντρζχει υπαιτιότθτα από τθν πλευρά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που δεν ιλεγξε διεξοδικά προ τθσ ςφναψθσ τθσ ΠΤ 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. Σα 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 φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά από αίτθςθ τθσ:
1. Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρζωςισ του που
πθγάηει από τθ ΠΤ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για 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 άμεςα ι ζμμεςα το αντικείμενο
τθσ παροφςασ και βρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο.
Σο αργότερο (30) θμζρεσ μετά τθν καταγγελία τθσ ΠΤ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ του
υμβατικοφ Αντικειμζνου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα
Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ ΠΤ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ εκκακάριςθσ
των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν και οφείλει να εξοφλιςει τα παραδοκζντα υλικά και
αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου.
Ο

ΑΘΟ 27 ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΩΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παραδϊςει τθ χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον Ανάδοχο εντόσ 15 θμερϊν από τθν
υπογραφι τθσ ΠΤ. Θ παράδοςθ κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει για τον ςκοπό αυτό Πρωτόκολλο
Παράδοςθσ Χριςθσ, που κα υπογραφεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
2. ε περίπτωςθ λιξθσ ι καταγγελίασ τθσ ΠΤ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν χριςθ τθσ Εγκατάςταςθσ, κατά τον
χρόνο λιξθσ τθσ ΠΤ ι τον χρόνο που επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ, ςε οριηόμενθ από τθν Ανακζτουςα
Αρχι Επιτροπι, θ οποία κα ςυντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβισ 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 ΠΤ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εγκατάςταςθ είναι ςε
λειτουργικι ετοιμότθτα. Προσ τον ςκοπό αυτό, (6) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ ΠΤ 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
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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 υγγραφισ Τποχρεϊςεων.
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.
Ο

ΑΘΟ 28 ΑΜΟΙΒΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ - ΟΟΙ ΡΛΘΫΜΘΣ
Θ αμοιβι του Αναδόχου κα προςδιορίηεται με βάςθ τα ετιςια ποςά που αναφζρονται ςτθν Οικονομικι Προςφορά του και
υπό τθν προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενεσ μειϊςεισ (ενεργειακό κόςτοσ όπωσ αυτό ζχει αποτυπωκεί ςτο ζτοσ
βάςθσ και ςτο ςυμβατικό ςφςτθμα), παράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Θλεκτροφωτιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων,
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 Προςφορά.
2. Προχπόκεςθ κάκε πλθρωμισ για τον Ανάδοχο είναι ότι επιτυγχάνεται για κάκε τρίμθνο το ποςοςτό μείωςθσ τθσ
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ που αυτόσ εγγυάται με βάςθ τθν Σεχνικι του Προςφορά. Αναλυτικότερα και για τθν ομαλι
λειτουργία τθσ φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΑ) μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτευχκείςα
εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα πρζπει να ελζγχεται ανά τρίμθνο, για το οποίο και εκδίδεται και το ςχετικό πιςτοποιθτικό για
τισ πλθρωμζσ του Αναδόχου, ζωσ και τθν λιξθ τθσ υμβατικισ Περιόδου. Θ Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ κα πρζπει να
αναχκεί ςε «Ενζργεια Βαςικισ Γραμμισ ανά Σρίμθνο» και αυτι θ αναγωγι κα γίνεται με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κάκε
τρίμθνο χωριςτά, όπωσ και αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω Πίνακα.
Ρίνακασ 6 : Ρίνακασ Αναγωγισ Κατανάλωςθσ ανά τρίμθνο

4ο Τρίμηνο

3ο Τρίμηνο

2ο Τρίμηνο

1ο Τρίμηνο

Τρίμηνο

Περίοδος

Ημζρες

1/1 - 14/1
15/1 - 31/1
1/2 - 14/2
15/2 - 28/2
1/3 - 14/3
15/3 - 31/3
1/4 - 14/4
15/4 - 30/4
1/5 - 14/5
15/5 - 31/5
1/6 - 14/6
15/6 - 30/6
1/7 - 14/7
15/7 - 31/7
1/8 - 14/8
15/8 - 31/8
1/9 - 14/9
15/9 - 30/9
1/10 - 14/10
15/10 - 31/10
1/11 - 14/11
15/11 - 30/11
1/12 - 14/12
15/12 - 31/12

14
17
14
14
14
17
14
16
14
17
14
16
14
17
14
17
14
16
14
17
14
16
14
17

Ώρες
Λειτουργίας Σφνολικζς ώρες λειτουργίας Περιόδου
Ανά Ημζρα
15,75
220,48
13,60
231,19
14,93
208,99
12,42
173,94
13,73
192,15
11,49
195,27
12,27
171,84
10,17
162,76
10,94
153,13
9,17
155,93
9,96
139,50
8,57
137,10
9,81
137,37
8,85
150,52
10,58
148,06
9,74
165,62
11,84
165,70
10,92
174,78
13,23
185,20
12,16
206,67
14,60
204,45
13,21
211,39
15,58
218,08
13,87
235,75

Σφνολικζς ώρες λειτουργίας Τριμήνου Ποσοστό συμμετοχής - Συντελεστής Βαρφτητας

1222,03

28,12%

920,27

21,18%

942,04

21,68%

1261,54

29,02%

3. Για τθν περίοδο υλοποίθςθσ τθσ φμβαςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ΠΤ, μετά τθν ςυνολικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ του υςτιματοσ Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ από τθν ΕΠΠΕ και τθν κζςθ του υςτιματοσ ςε
λειτουργία, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει τριμθνιαίουσ λογαριαςμοφσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, με τθ διαδικαςία
που περιγράφεται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου. ε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο τθσ αξίασ όλων των
τριμθνιαίων λογαριαςμϊν που κα υποβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ΠΤ δεν μπορεί να υπερβεί το φψοσ του
προχπολογιςμοφ τθσ ΠΤ. το ςφνολο αυτό δεν κα προςμετροφνται τυχόν ριτρεσ που ζχουν αφαιρεκεί κακϊσ και ποςά
που κα πιςτοποιθκοφν με τθ χριςθ τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ.
4. Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ υποχρεοφται να επαλθκεφςει ι να τροποποιιςει τον τελικό λογαριαςμό εντόσ 15 θμερϊν από
τθν υποβολι του (με βάςθ το Πλάνο 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. ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του
υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ του Αναδόχου, κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ αιτιολόγθςθ, βάςει των πραγματικϊν μετριςεων
ενζργειασ. Σο πιςτοποιθτικό τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ διαβιβάηεται από τον Ανεξάρτθτο φμβουλο ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι (ΕΠΠΕ) για ζλεγχο – αποδοχι κα πρζπει να ολοκλθρωκεί με ευκφνθ τθσ ΕΠΠΕ εντόσ 15 θμερϊν, θ οποία
θ οποία το κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο. Βάςει του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο
Ανάδοχοσ κα εκδϊςει το τιμολόγιο τθσ αντίςτοιχθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ.
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6. Θ Ανακζτουςα Αρχι (Οικονομικι Τπθρεςία), υπό τισ προχποκζςεισ των παρ. 2, 3 & 4 του παρόντοσ άρκρου, υποχρεοφται
1
να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο το Πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθσ Σριμθνιαίασ Πλθρωμισ , ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» και να
προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ ενταλματοποίθςθσ τθσ τριμθνιαίασ αμοιβισ του Αναδόχου εντόσ (30) θμερϊν
από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου. Σο Πιςτοποιθτικό «Βεβαίωςθσ Σριμθνιαίασ Πλθρωμισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)»
παραδίδεται από ςτον Ανάδοχο ςτον Μεςεγγυοφχο για να ειςπραχκεί το ανάλογο ποςό από τον τθροφμενο escrowaccount.
ε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν επαρκεί το ποςό που διατίκεται ςτον escrowaccount για κάλυψθ τθσ
ςυνολικισ αμοιβισ τριμινου, τότε ο Μεςεγγυοφχοσ αποδεςμεφει το διακζςιμο υπόλοιπο του escrowaccount και
γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το ακριβζσ ποςό που αποδζςμευςε, και το χρθματικό ποςό που υπολείπεται για τθν
πλιρθ κάλυψθ του ποςοφ τριμθνιαίασ αμοιβισ (βάςει του πιςτοποιθτικοφ). Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να το
ςυμπλθρϊνει δια του τακτικοφ του προχπολογιςμοφ και μζςα ςε διάςτθμα (3) μθνϊν το υπόλοιπό πλθρωμισ που δεν
καλφφκθκε από τον escrowaccount. Εφόςον ο Διμοσ 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 25 τθσ παροφςθσ, ιτοι : α. να αναςτείλει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κακυςτερεί τθν
πλθρωμι κάκε τιμολογίου πζραν των ενενιντα (90) θμερϊν και β. να καταγγείλει τθ ΠΤ για τον λόγο ότι ο Διμοσ δεν
εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και να διεκδικιςει το ςφνολο τθσ ανεξόφλθτθσ αξιασ τθσ ΠΤεφαρμόηοντασ
προεξοφλθτικό επιτόκιο 5% κατ ζτοσ.
7. τθν περίπτωςθ όπου θ επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ προςφερόμενθσ, τότε το προκφπτον Οικονομικό
Όφελοσ κα διαμοιράηεται ςε Ανάδοχο και Ανακζτουςα Αρχι. Ο διαμοιραςμόσ του ανωτζρω οφζλουσ κα γίνεται αναλογικά,
με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου (% όφελοσ του Διμου από τθν ςυνολικι εξοικονόμθςθ ςτο ςφνολο τθσ υμβατικισ
Περιόδου) και κα καλφπτεται από τθν εφαρμογι τθσ ριτρασ ανακεϊρθςθσ, ςε ότι αφορά τθν πρόςκετθ αμοιβι του
Αναδόχου. Σο Οικονομικό Όφελοσ κα προςδιορίηεται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ τριμθνιαίασ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ του πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Σριμθνιαίασ Αμοιβισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».
8. Ο Διμοσ ζχει λάβει απόφαςθ, περί εκχϊρθςθσ μζρουσ των ανταποδοτικϊν τελϊν, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 43 του
ν.4257/2014, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, το φψοσ των οποίων ζχει προςδιοριςτεί
επακριβϊσ ςτθν ςχετικι απόφαςθ Πολυετοφσ Δζςμευςθσ (ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, πολυετϊν – ςυνεχιηόμενων
υποχρεϊςεων του Διμου για τθν διάρκεια τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ ΠΤ).
9. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα δθμιουργθκεί Ειδικόσ Καταπιςτευτικόσ Λογαριαςμόσ (escrow account) ςε
αναγνωριςμζνο Πιςτωτικό Κδρυμα (όπωσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν & Δανείων) και ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ
νομοκεςία που κα λειτουργεί ωσ Μεςεγγυοφχοσ για τθν αποδζςμευςθ των τριμθνιαίων αμοιβϊν του Αναδόχου, με βάςθ τθ
ΠΤ. το λογαριαςμό αυτό κα κατατίκεται από τθ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ που ειςπράττει
τζλθ υπζρ του Διμου Πθνειοφ, μετά από κοινοποίθςθ προσ αυτιν τθσ Εντολισ Κατάκεςθσ Δθμοτικϊν Σελϊν, τμιμα των
ετθςίων ανταποδοτικϊν τελϊν, ςφμφωνα με τθν ετιςια κατανομι τθσ αμοιβισ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου, και μζχρι το
φψοσ τθσ απόφαςθσ (ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, πολυετϊν – ςυνεχιηόμενων υποχρεϊςεων του Διμου για τθν
διάρκεια τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ ΠΤ. Ο Διμοσ υποχρεοφται εντόσ του οριηόμενου διαςτιματοσ των (15) θμερϊν να
υπογράψει τθ φμβαςθ Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων που επιςυνάπτεται ωσ Παράρτθμα τθσ ΠΤ και να τθν επιδϊςει νομίμωσ
ςτθν Αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΘ ι οποιοδιποτε άλλο εναλλακτικό πάροχο ρεφματοσ που ανικει θ Ανακζτουςα Αρχι εκείνθ
τθν χρονικι ςτιγμι. Επίςθσ ο Διμοσ υποχρεοφται εντόσ (30) θμζρων, να υπογράψει τθν φμβαςθ Μεςεγγφθςθσ που
επιςυνάπτεται ωσ Παράρτθμα ςτθν ΠΤ με τον Ανάδοχο και με το πιςτωτικό ίδρυμα που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Σα
Παραρτιματα αυτά αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Σζλοσ ρθτά ςυμφωνείται ότι θ ζναρξθ του
διαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ ξεκινά από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ
Μεςεγγφθςθσ. Οι περιοδικζσ τριμθνιαίεσ πλθρωμζσ του Αναδόχου κα πραγματοποιοφνται, από τον escrow account που κα
τθρείται για το ςυγκεκριμζνο ζργο και ςτον οποίο κα κατατίκεται μζροσ των ανταποδοτικϊν τελϊν του Διμου μζχρι το
φψοσ τθσ ετιςια αμοιβισ του Αναδόχου, όπωσ αναγράφεται ςτισ υμβάςεισ Μεςεγγφθςθσ – Ενεχυρίαςθσ Απαιτιςεων.
10. το 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 Προχπολογιςμοφ του Διμου για το εκάςτοτε νζο Οικονομικό
Ζτοσ. τθν 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. Ωσ χρόνοι αναφοράσ για τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, κεωροφνται οι χρόνοι που
αναφζρονται ςτθν ΠΤ.
11. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του νόμου
4412/2016. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν αφαίρεςθ όλων των νόμιμων κρατιςεων. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε
άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά, κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει
τον Ανάδοχο. ε ότι αφορά τθν απελευκζρωςθ του ποςοφ αμοιβισ του Αναδόχου από το escrow account, αρκεί θ επίδειξθ
του Πιςτοποιθτικοφ «Βεβαίωςθ Σριμθνιαίασ Πλθρωμισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ» ςτον Μεςεγγυοφχο.
Ο

ΑΘΟ 29 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΡΥ
1

κον
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Θ ΠΤ δφναται να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132
του ν.4412/2016, φςτερα από απόφαςθ του Διμου. Θ πρόταςθ του Αναδόχου βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των
υπαρχόντων ιςτϊν του υςτιματοσ, 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.
Ο

ΑΘΟ 30 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ
ε 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 ΠΤ, ο Διμοσ και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι
προςπάκεια για εξϊδικθ λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν,
β. Κατά κάκε πράξθσ, απόφαςθσ ι παράλειψθσ οργάνων του Διμου που βλάπτει ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου, αυτόσ
υποβάλλει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ αρχισ εκπροςωποφμενθσ νομίμωσ εν προκειμζνω από το Δ 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 Διμου. 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 φμβουλοσ. Οι αποφάςεισ τθσ τριμελοφσ διαιτθτικισ αρχισ
λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου. Ο Ανεξάρτθτοσ φμβουλοσ
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 ΠΤ μεταξφ του Διμου και του Αναδόχου, κακϊσ και από κάκε άλλθ πράξθ ι παράλειψθ
οργάνου του Διμου ι άλλου ςυμβαλλόμενου με τον Διμο και πάντοτε ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνθ φμβαςθ, 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.
Ο

ΑΘΟ 31 ΓΝΫΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΕΙΣ
Οι γνωςτοποιιςεισ – κοινοποιιςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ΠΤ, ορίηονται ωσ εξισ:
1. ε όποιο ςθμείο τθσ ΠΤ υπάρχει διάταξθ για τθ γνωςτοποίθςθ ι κοινοποίθςθ οποιουδιποτε γεγονότοσ ι διλωςθσ
οποιουδιποτε προςϊπου, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςτθν ΠΤ, 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 : Προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προσ τον Ανεξάρτθτο
φμβουλο, 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.
Ο

ΑΘΟ 32 ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ - ΕΩΕΜΥΘΕΙΑ
Σο κακεςτϊσ εμπιςτευτικότθτασ – εχεμφκειασ, ορίηεται ωσ εξισ:
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει εμπιςτευτικοφσ τουσ όρουσ τθσ ΠΤ, και εφόςον
γνωςτοποιοφνται ςε αυτιν ςαν εμπιςτευτικοί. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αποκαλφψει τουσ χαρακτθριηόμενουσ ωσ
εμπιςτευτικοφσ όρουσ τθσ ΠΤ χωρίσ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Σα 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 φμβαςθσ.
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.
Ο

ΑΘΟ 33 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 ΠΤ, δεν
βλάπτει οφτε ερμθνεφεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα το οποίο ζχει αποκτιςει.
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2. Θ απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ κάποιου ςυμβαλλόμενου από τθ παροφςα ΠΤ, 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 ΠΤ δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα,
εγκυρότθτα ι εφαρμογι οποιαςδιποτε άλλθσ διάταξθσ.
4. Θ φμβαςθ υπογράφεται ςε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτάτα αντίτυπα αποτελοφν μετά τθν υπογραφι των ζνα και το αυτό
πρωτότυπο ζγγραφο.
5. Ο Ανάδοχοσ κα διορίςει ζναν εκπρόςωπο και κα του παραχωριςει κάκε αναγκαία εξουςία για να ενεργεί για λογαριαςμό
του ςτθν παροφςα ΠΤ, ενϊ μπορεί να ανακαλζςει τον διοριςμό του εκπροςϊπου του και να διορίςει αντικαταςτάτθ.

Γαςτοφνθ 27/11/2020

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Γαςτοφνθ 27/11/2020
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