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Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο : 20.000,00 €
ύλνιν Γαπάλεο : 24.800,00 € (κε ΦΠΑ 24%)

ΚΑΔ

: 30.6117.0003

CPV

: 79411000-8 : Τπεξεζίεο Παξνρήο πκβνπιώλ ζε ζέκαηα Γεληθήο δηαρείξηζεο

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο αθνξνύλ ηελ «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ - Δθαξκνγέο Smart Cities, κε Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο» ηνπ
Γήκνπ Μπηηιήλεο.
1.1 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε :
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο
απνηύπσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε
απώηεξν ζθνπό ηνπ Γήκνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο θαη λα ππνβάιιεη πξόηαζε ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο & εμνηθνλόκεζεο, ε νπνία ζα
εμεηάδεη ηε ρξήζε εμνπιηζκνύ λέαο ηερλνινγίαο, ζπγθξίλνληαο όιεο ηηο δηαζέζηκεο ιύζεηο
ρξεκαηνδόηεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ. Θα εμεηαζηνύλ ηα ζπλαθόινπζα νηθνλνκηθά νθέιε από
ηελ κεησκέλε θαηαλάισζε (εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο θαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην ηνπ
λ. 3855/2010), ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηεο ρώξαο
καο ζηνλ παγθόζκην ελεξγεηαθό ράξηε θαη ζηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ.
Δηδηθόηεξνη ζηόρνη ζα είλαη:
1. Ζ αλάπηπμε ζσζηήο ελεξγεηαθήο θνπιηνύξαο ζηνπο δεκόηεο.
2. Ζ ζύληαμε θαη ε εθαξκνγή ηεθκεξησκέλσλ κειεηώλ αζηηθνύ θσηηζκνύ.
3. Ζ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ λέαο ηερλνινγίαο.
4. Ζ ππνζηήξημε κε κνληέξλεο ιύζεηο απηνρξεκαηνδόηεζεο ησλ απαηηνύκελσλ παξεκβάζεσλ.
5. Σν ζπλαθόινπζν νηθνλνκηθό όθεινο από ηελ κεησκέλε θαηαλάισζε.
6. Ζ ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ κείσζε ησλ ξύπσλ.
Ο θσηηζκόο κηαο πεξηνρήο (δξόκνη, πάξθα, πιαηείεο), είλαη αξκνδηόηεηα ησλ Γήκσλ, νη νπνίνη σζηόζν
δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα θνλδύιηα, εμαηηίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη
πινπνηήζνπλ ηα έξγα εμνηθνλόκεζεο γηα ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Σν ζεκαληηθόηεξν
ηκήκα ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηαο πεξηνρήο πξνέξρεηαη από ην δίθηπν θσηηζκνύ ηεο,
ελώ δαπαλώληαη ππέξνγθα πνζά εηεζίσο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ νδηθνύ
θσηηζκνύ ηεο. Ο αξηζκόο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ε αληηζηνηρία ηνπο κε ηηο παξνρέο ηεο ΓΔΖ, είλαη
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δύζθνιν λα ζπιιέμνπλ νη Γεκνηηθέο Αξρέο. Ζ εθθαζάξηζε κε ηε ΓΔΖ γηα ην
θόζηνο θαηαλάισζεο ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ γίλεηαη κέζα από ηελ δηαδηθαζία ησλ αληαπνδνηηθώλ
ηειώλ θαη είλαη δύζθνινο ν εληνπηζκόο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο πνπ αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε, αθνύ νη ππεξεζίεο δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία – εκπεηξία ζηνλ έιεγρν
δαπαλώλ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θέληξσλ θόζηνπο ησλ ππνδνκώλ ηνπο. Παξάιιεια, ε
ππεξθαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ιόγσ ιαλζαζκέλεο δηαζηαζηνιόγεζεο ησλ θσηηζηηθώλ
ζσκάησλ, νδεγεί ζηελ θαηαζπαηάιεζε πόξσλ θαη ελέξγεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κε δπζκελείο επηπηώζεηο αθόκα θαη ζηελ πγεία. Ο ιαλζαζκέλνο θσηηζκόο
κεηώλεη ηελ αζθάιεηα θαη δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο, ελώ νδεγεί
ζηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο πόιεο.
Θα πξέπεη λα ππάξμεη κία νινθιεξσκέλε πξόηαζε Οδνθσηηζκνύ πνπ κπνξεί λα θαιύςεη ην ζύλνιν ησλ
απαηηήζεσλ θσηηζκνύ ηεο εμεηαδόκελεο πεξηνρήο θαη παξάιιεια, κέζσ ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζε
επηιεγκέλα ζεκεία ηεο, λα παξέρνληαη πνιιαπιέο ππεξεζίεο, θάησ από κία εληαία ππνδνκή θαη κε εληαία
δηαρείξηζε. Οη ιακπηήξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζήκεξα ζην Γήκν, έρνπλ κεγάιε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην θσο πνπ εθπέκπνπλ. Παξνπζηάδνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο κε απνηέιεζκα λα
απμάλνπλ θαηά πνιύ ην θόζηνο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ θσηηζκνύ. Αλαιπηηθόηεξα :
 Παξαηεξείηαη ξαγδαία κείσζε ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ νδεγεί ζηελ
πξόσξε αληηθαηάζηαζή ηνπο.
 Οη ζπκβαηηθνί ιακπηήξεο έρνπλ ρακειό, πνηνηηθά, θσο πνπ όηαλ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη
ηνπιάρηζηνλ 50% ιηγόηεξν ζε ζρέζε κε ην θσο πνπ εθπέκπνπλ θαη επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ην
πεξηβάιινλ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2).
Ζ Δ.Δ. έρεη ζέζεη σο θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα ηεο, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ παγθόζκην αγώλα
θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζέηνληαο σο ζηόρν γηα ηα θξάηε κέιε, λα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο ζε
CO2 θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% έσο ην 2030.
1.2 ηάδηα Τινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο
ν
1.2.1 ηάδην 1 : Δπηθαηξνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απνηύπσζεο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ππάξρνληνο δηθηύνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ.
Θα ζπγθεληξσζνύλ θαη ζα ειεγρζνύλ από ην ύκβνπιν, ηα δηαζέζηκα από ην Γήκν θαηαγξαθηθά ζηνηρεία,
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, όπσο :





θσηηζηηθά ζεκεία ζπλνιηθά θαη θαηαλεκεκέλα ζε ΓΔ ή Σ.Κ. ή νδνύο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,
είδνο ιακπηήξα αλά θσηηζηηθό ζεκείν,
έζνδα - έμνδα γηα ηνλ ηνκέα Ζιεθηξνθσηηζκόο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ (ηνπιάρηζηνλ 2017 2019),
 απνινγηζηηθέο πιεξσκέο ζε ΓΔΖ - ζπζρεηηζκόο κε αληαπνδνηηθά ηέιε,
 αμηνιόγεζε ζηα θόζηε πνπ πιεξώλνληαη κέζσ ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαη
δηαζηαζηνιόγεζε ηνπο κε βάζε ηα θαηαγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηηο πξαγκαηηθέο πιεξσκέο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο,
 αξρηθέο επηινγέο θαη πξνηεξαηόηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα εθαξκνγέο smart cities, κε
βάζε ηελ γεσρσξηθή θαηαλνκή ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα επηθαηξνπνηεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ
Γήκνπ θαη λα νκαδνπνηεζνύλ ζε αξρεία θαη βάζε δεδνκέλσλ (data base) , ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην
επόκελν ζηάδην γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, ην κνληέιν βησζηκόηεηαο θαη
ηηο πξνηάζεηο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξέκβαζεο κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ κόριεπζεο.
ν

1.2.2 ηάδην 2 : Τινπνίεζε Δηδηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ Δξγαιείνπ - Υξεκαηνδνηηθνύ Μνληέινπ
Σα δεδνκέλα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ζα εηζαρζνύλ ζε
εηδηθό εξγαιείν - ρξεκαηνδνηηθό κνληέιν, πνπ ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο
θαη απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ
εηζαγόκελσλ, ζε απηό, ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο. Δλ ζπλερεία ζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
γηα ηελ εθπόλεζε αλαιπηηθνύ Master Plan, ζην νπνίν ζα απνηππώλεηαη ε εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ζα αλαιύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηώλ, ώζηε νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία (value for money,
ελαιιαθηηθά ζελάξηα – επηινγέο, αλαιύζεηο επαηζζεζίαο, θαηαλνκή θαη αλάιεςε ξίζθνπ, θιπ), Σα
απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα εηζάγνληαη ζην
εμεηδηθεπκέλν απηό εξγαιείν πιεξνθνξηθήο θαη ζα παξνπζηάδνληαη σο ελόηεηεο ηνπ εθδηδόκελνπ Master
Plan θαη’ ειάρηζηνλ, ζα έρνπλ σο εμήο :
1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ
2. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
3. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΟΦΔΛΔΗΧΝ
5. ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
6. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΑΝΑΛΤΖ - ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΧΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΆ
7. ΚΟΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
8. ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ
9. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
10. SMART CITIES - SMART UTILITIES
11. ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
12. ΤΜΒΑΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ (ΔΑ) – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
13. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ EΞΟΠΛΗΜΟΤ
14. ΦΧΣΟΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
15. ΔΚΣΗΜΖΖ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
- ΑΝΑΛΖΦΖ ΡΗΚΟΤ
16. ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
17. ΟΡΓΑΝΧΖ ΒΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ Δ Γ
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ην εηδηθό απηό Δξγαιείν –
Υξεκαηνδνηηθό Μνληέιν κε αλνηρηνύο ηνπο αιγνξίζκνπο ππνινγηζκνύ θαη ηελ κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ
ησλ ππνινγηζκώλ, κε δπλαηόηεηα πιήξνπο αλάιπζεο ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο ησλ ππαξρόλησλ
Φσηηζηηθώλ σκάησλ / Λακπηήξσλ κε λέαο ηερλνινγίαο θαη εηζαγσγήο εθαξκνγώλ απηνκαηηζκώλ,
θαζώο θαη δπλαηόηεηα αλαιύζεσλ επαηζζεζίαο κε ζθνπό ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο ηεθκεξησκέλεο
απόθαζεο επηινγήο κεζόδνπ ρξεκαηνδόηεζεο, από πιεπξάο Γήκνπ (α. απηνρξεκαηνδόηεζε κε
κόριεπζε πόξσλ από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα γηα ΓΗΣ, β. δαλεηζκόο ηνπ Γήκνπ θαη αλάιεςε ηεο επζύλεο). Ο
Γήκνο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνύ απηνύ εξγαιείνπ λα
πξνζδηνξίδνπλ γηα θάζε δπλαηό ζελάξην ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηεο επέλδπζεο ζε όξνπο
βησζηκόηεηαο (Κόζηνο – Όθεινο – Αλαιύζεηο Δπαηζζεζίαο). Έηζη ζα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο έληαμεο
ζε θάπνην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν (πάληα κε κόριεπζε πόξσλ), είηε ε δπλαηόηεηα δαλεηζκνύ από
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία είηε ηελ επηινγή πινπνίεζεο ύκβαζεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (.Δ.Α.),
ζύκθσλα κε ην λ. 3855/2010 όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. Ο Αλάδνρνο ζα
εθπαηδεύζεη ηελ ππεξεζία ζηε ρξήζε ηνπ εηδηθνύ απηνύ εξγαιείνπ, ώζηε απηά λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηόζν θαηά ηε θάζε ηεο δηεξεύλεζεο ηεο επηινγήο ηεο κεζόδνπ πινπνίεζεο ηεο
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ΔΑ εηδηθόηεξα θάλνληαο ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Δπηπξνζζέησο θαη κε βάζε ηα εηζαγόκελα θάζε θνξά ζην ρξεκαηνδνηηθό κνληέιν ζηνηρεία ζα
ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη σο εμήο :

 Θα εθηηκάηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ειεθηξνθσηηζκνύ, κε βάζε ηα ππάξρνληα θσηηζηηθά ζώκαηα
θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ, ζα ιεθζεί ππόςε ηόζν ε δαπάλε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο, όζν θαη ε
δαπάλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ.
 Θα εθηηκάηαη ε αλακελόκελε εηήζηα δαπάλε ειεθηξνθσηηζκνύ, κε βάζε ηα λέα ηερλνινγίαο θσηηζηηθά
ζώκαηα.
 Θα εθηηκάηαη ην ύςνο ηεο απαηηνύκελεο επέλδπζεο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπ
ζπλόινπ ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ.
 Θα εθηηκάηαη ε αλακελόκελε επηζπκεηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο – δαπάλεο, γηα ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα
δσήο ηνπ έξγνπ.
 Θα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ (Πξνδηαγξαθέο ηεο
πξνηεηλόκελεο παξέκβαζεο), ζα είλαη ε αζθάιεηα, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ε θάιπςε ησλ
απαηηνύκελσλ επηπέδσλ θσηηζκνύ βάζεη λνκνζεζίαο, ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο (κείσζε
θσηνξύπαλζεο θαη έθιπζεο CO2), ην θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ε επηδησθόκελε αλαβάζκηζε.
 Θα εθηηκάηαη ην θόζηνο έληαμεο ησλ θσηηζηηθώλ ζε «ύζηεκα Σειεειέγρνπ – Σειερεηξηζκνύ θαη
ειέγρνπ ελέξγεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν θόκβνπ (pillar), ζην δίθηπν Οδνθσηηζκνύ, κε ηα αλαγθαία
πιηθά (hardware) θαη ινγηζκηθνύ (software), γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ».
 Θα εθπνλεζεί ην απαξαίηεην επελδπηηθό πξόγξακκα ελώ ζα πξνηείλνληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ
θσηηζηηθώλ / εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο (ηειεδηαρείξηζε, θιπ).
ν

1.2.3 ηάδην 3 : Πξόηαζε ελζσκάησζεο εηδηθώλ εξγαιείσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο Δλεξγεηαθήο
Αλαβάζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζην
Γήκν θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
Ο ύκβνπινο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο, ζα ππνδείμεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ εηδηθά εξγαιεία πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ «Δλεξγεηαθή
αλαβάζκηζε – απηνκαηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ», κε βάζε ηα
ηάδηα 1 & 2. Αλαιπηηθόηεξα ζα πξνηαζεί ε ελζσκάησζε:
 ηνπ Ν. 3855/2010 θαη ηνπ Ν. 4342/2015 Άξζξν 3 / Οξηζκνί (άξζξν ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ,
θαζώο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ απηνύ (κεζνδνινγία εμνηθνλόκεζεο), θαη ησλ
θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ, εθαξκνγώλ smart cities ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
θαη εηδηθόηεξα ζε : Πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθόηεξα ζέκαηα έμππλσλ ιύζεσλ πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε
ηερλνγλσζία.
 Μνληέινπ Αμηνιόγεζεο, κε ηηο αιγνξηζκηθέο ζηαζκίζεηο αμηνιόγεζεο, ώζηε λα ππάξμεη ε βέιηηζηε
δπλαηή πξνζέγγηζε γηα ην Γήκν Μπηηιήλεο,
 Πξνζδηνξηζκνύ ειαρίζησλ επηπέδσλ εμνηθνλόκεζεο, βάζεσλ ππνινγηζκνύ θαη αμηνιόγεζεο
κέζσ θαζνξηζκέλσλ Γεηθηώλ Απνδόζεσλ (KPIs),
 Γηαδηθαζίαο κέηξεζεο - πηζηνπνίεζεο ηεο εμνηθνλόκεζεο,
 Καηαγξαθήο δηαδηθαζηώλ Μεζεγγύεζεο – Δλερπξίαζεο Απαηηήζεσλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.. 4257/2014 (άξζξν 43 γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ΟΣΑ).
 πκβαηηθά Δξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο.
Θα ππνζηεξηρηεί ε εθαξκνγή ησλ εηδηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε θαη ζηε πκβαηηθή
δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο, κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ, είλαη
πξόζζεηεο ησλ ζπλήζσλ θαζεθόλησλ πνπ έρνπλ νη αξκόδηεο δηεπζύλζεηο πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ θαη
απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο, εξγαιεία θαη εκπεηξίεο, πνπ δελ δηαζέηεη ην πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηνπ
Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ εκπξόζεζκα θαη άξηηα ν Γήκνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο
θαη αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ. Δπηπξνζζέησο νη ππεξεζίεο απηέο, κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθνύ πκβνύινπ,
ζα βνεζήζνπλ ηελ ππεξεζία ζην λα απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε γλώζε ζε έλα εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν,
όπσο απηό ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο Τπνδνκώλ, κέζσ ηεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, ώζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα ηελ επαλαιάβεη θαη ζε άιια ζπλαθή αληηθείκελα (Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε). Αλαιπηηθόηεξα νη
ππεξεζίεο δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη γλώζε :
 Καηαγξαθήο ππνδνκώλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ, κε ρξήζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ θαη
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ δελ δηαζέηεη ν Γήκνο.
 Υξεκαηνδνηηθώλ Δξγαιείσλ - Μεραληζκώλ (ιεηηνπξγία - θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο, ησλ όξσλ
ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ αίηεζεο
ρξεκαηνδόηεζεο), γηα ηελ αλαδήηεζε ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ εξγαιείσλ κόριεπζεο θαη
ρξεκαηνδνηηθώλ κεραληζκώλ.
 Θεκάησλ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιπζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ
θαη ζρεδίσλ ιεηηνπξγίαο επελδύζεσλ, ζε όηη αθνξά ηνλ λ. 3855/2010 γηα ηηο ΔΑ, όπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16 απηνύ (δηαδηθαζία εγγπεκέλνπ νθέινπο) θαη ηνπ λ. 4342/2015 Άξζξν 3
/ Οξηζκνί (άξζξν ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ),
 εθπόλεζεο θαη επεμεξγαζίαο αιγνξίζκσλ, δεηθηώλ επίδνζεο KPIs, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κνληέισλ, γλώζε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ πξόβιεςεο ζσξεπηηθώλ ρξεκαηνξξνώλ από
ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.




ηελ θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο Μεζεγγύεζεο θαη Δλερπξίαζεο Απαηηήζεσλ, γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ λ. 4257/2014 (Άξζξν 43).
ε εθαξκνγέο Smart Cities, ζε όηη αθνξά ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Δξγαιεία πνπ ελδερόκελα ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ Γηαδηθαζία πνπ ζα επηιερζεί.

1.3 Σειηθά Παξαδνηέα
Σα ηειηθά παξαδνηέα ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη:
ΦΑΗ Α: Δπηθαηξνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απνηύπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
ππάξρνληνο δηθηύνπ Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ.
ΦΑΗ Β: Δηδηθό Πιεξνθνξηαθό Δξγαιείν – Υξεκαηνδνηηθό Μνληέιν, γηα πξνζδηνξηζκό ηεο δπλαηόηεηαο
επηινγήο ρξεκαηνδόηεζεο κε κόριεπζε πόξσλ.
ΦΑΗ Γ: Πξόηαζε ελζσκάησζεο εηδηθώλ εξγαιείσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο θαη
απηνκαηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζην Γήκν θαη ππνζηήξημε ηεο
εθαξκνγήο ηνπο.
1.4 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο
Η δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 24.800,00 € κε Φ.Π.Α. 24% θαη ζα θαιπθζεί
από πόξνπο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2020 κε
ΚΑ 30.6117.0003
Η θσδηθνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη θαηά CPV - 79411000-8 : Τπεξεζίεο Παξνρήο πκβνπιώλ ζε
ζέκαηα Γεληθήο δηαρείξηζεο.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Πεξηγξαθή

Πνζόηεη
α

Σεκάρην

1

5.000,00

5.000,00

Σεκάρην

1

8.000,00

8.000,00

Σεκάρην

1

7.000,00

7.000,00

ΤΝΟΛΟ

20.000,00 €

ΦΠΑ 24%

4.800,00 €

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ

24.800,00 €

ν

1

2

ηάδην 1 : Δπηθαηξνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ
απνηύπσζεο
ηεο
πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ππάξρνληνο δηθηύνπ Ζιεθηξνθσηηζκνύ
Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
ν
ηάδην 2 : Δηδηθό Πιεξνθνξηαθό Δξγαιείν –
Υξεκαηνδνηηθό

Μνληέιν,

πξνζδηνξηζκό

ηεο

γηα

ηνλ

δπλαηόηεηαο

επαξθή
επηινγήο

Σηκή
Μνλάδνο ζε
€

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Γαπάλε
ζε €

ρξεκαηνδόηεζεο κε κόριεπζε πόξσλ.
ν

3

ηάδην 3

: Πξόηαζε

εξγαιείσλ

ζηε

ελζσκάησζεο εηδηθώλ

δηαδηθαζία

ηεο

Δλεξγεηαθήο

Αλαβάζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ
ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζην Γήκν
θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.

πληάρζεθε
Ννέκβξηνο 2020
ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ

ΜΖΥ/ΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

Θεσξήζεθε
Ννέκβξηνο 2020
Ζ Αλ. Γηεπζύληξηα ΣΤΓΜ
ΜΑΚΡΖ ΓΔΠΟΗΝΑ

ΜΖΥΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

2.2. ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ – ΑΠΑΙΣΗΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Δίδνο
Δξγαζίαο
/
Τπεξεζία
ο

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ

«Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ
- Δθαξκνγέο Smart Cities, κε Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο»

Τπεύζπλνο
Οκάδαο Έξγνπ

Μέιε Οκάδαο
Έξγνπ

ΔΙΓΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Δπηζηήκνλαο (1) πνπ ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν
Οηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ
Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο
(ΑΔΗ), ηεο εκεδαπήο ε
ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο, θαη΄
ειάρηζηνλ δεθαεηή (10)
επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη
εηδηθή εκπεηξία ζε ζπκβάζεηο
ελεξγεηαθήο απόδνζεο,
παξνρήο ππεξεζηώλ θαη
ζπγρ/ηνύκελα έξγα.
Δπηζηήκνλαο (1) πνπ ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν
Ζιεθηξνιόγνπ ή
Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ
Α.Δ.Η ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκν
ηεο αιινδαπήο, θαη΄
ειάρηζηνλ δεθαεηή (10)
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κε
εηδηθή εκπεηξία ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
(πκβάζεηο Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο θαη ζπγρ/ηνύκελα
έξγα.
Δπηζηήκνλαο (1) πνπ ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη θαη΄
ειάρηζηνλ δεθαεηή (10)
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε
πιεξνθνξηθή (Systems
Analysis, Computer
Programming) θαη ζε
ππνζηήξημε βάζεσλ
δεδνκέλσλ.
Έλα (1) ζηέιερνο πνπ ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη θαη΄
ειάρηζηνλ δεθαεηή (10)
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε
ζρεδηαζκό, πξνκήζεηα,
θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε
πιηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ
ζπζηεκάησλ, ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο παξνύζαο.

ΤΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ :
πληάρζεθε
Ννέκβξηνο 2020
ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ
ΜΖΥ/ΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

Α/Μ ΑΠΑ/Η

Σηκή
Α/Μ
ζε (€)

Γαπάλε
ζε (€)

2

2.500

5.000

2

2.500

5.000

2

2.500

5.000

2

2.500

5.000

20.000,00 €
4.800,00 €
24.800,00 €
Θεσξήζεθε
Ννέκβξηνο 2020
Ζ Αλ. Γηεπζύληξηα ΣΤΓΜ
ΜΑΚΡΖ ΓΔΠΟΗΝΑ
ΜΖΥΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1 - Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζπγγξαθήο είλαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί όξνη κε ηνπ νπνίνπο ζα εθηειεζζεί ε
εξγαζία κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνύ
Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ - Δθαξκνγέο Smart Cities, κε Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο» θαη ε δαπάλε
πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 24.800,00 € πιένλ 24% ΦΠΑ.
Δπίζεο:
 Δίλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2020 κε ΚΑ 30.6117.0003 θαη είλαη κνλαδηθή γηα
απηέο ηηο εξγαζίεο θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πόξνπο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.
 Χο Δξγνδόηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο Μπηηιήλεο.
 Ο Αλάδνρνο Φνξέαο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε παξαπάλσ εξγαζία, ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα ηελ
εθηειέζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο.
Άξζξν 2 - Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ Τπεξεζία πινπνηείηαη σο «δεκόζηα ζύκβαζε Γεληθώλ Τπεξεζηώλ» θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο (β)
ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 2 «Οξηζκνί» (άξζξν 2 θαη άξζξν 33 παξ. 1 εδάθην β' ηεο Οδεγίαο
2014/24/ΔΔ θαη άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) ηνπ Νόκνπ 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ Α’ 147/8-82016), ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πξνβιεπόκελσλ θαηαξγνύκελσλ θαη κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη,
εηδηθόηεξα:
 ηνπ άξζξνπ376 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο» (άξζξα 90 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη 106 παξ.
2 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) θαη,
 ηνπ άξζξνπ377 «Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο».
Ζ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζην πιαίζην ησλ εηδηθόηεξσλ δηαηάμεσλ:
 Σνπ άξζξνπ 118, παξάγξαθνη 1 έσο 4, ηνπ Ν. 4412/2016
 ηνπ Ν. 3853/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ηεο παξνύζαο δεκόζηαο ζύκβαζεο γεληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
Ν. 4412/2016, ζα ιεθζνύλ επηπξόζζεηα ππόςε νη αθόινπζεο δηαηάμεηο, όπνπ απηέο ζπκπιεξώλνπλ ην
Νόκν 4412/2016 θαη εμεηδηθεύνπλ ηηο πξάμεηο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη, όπνπ απηέο δελ αληηβαίλνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ Νόκνπ.
Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ σο εμήο:
 ην άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006 όπσο απηέο ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν.3536/2007,
 ηνπ Π.Γ. 80/2016, «αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο
 ηα άξζξα 103 θαη 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ,
 ε παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08,
 ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α),
 ν Ν.3871/2010 θαη ην ΠΓ. 113/2010,
 ν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112Α, 13.07.2010) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ σο ηζρύεη, γηα ηηο δηαδηθαζίεο
δηαθάλεηαο – δεκνζηόηεηαο δαπαλώλ θαη εγθπξόηεηαο απνθάζεσλ,
 ν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107Α , 9.5.2013), παξάγξαθνο Ε, πεξί ελζσκάησζεο ηεο 2011/7/ΔΔ νδεγίαο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκώλ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 (Δγγπήζεηο), γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο από ην
πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ δελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Άξζξν 3 - πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπκβάζεσο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζ’ απηή θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη :
Σν Σηκνιόγην Πξνζθνξάο,
Ο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο,
Ζ Γεληθή θαη Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Άξζξν 4 : Γηθαηνινγεηηθά - Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Καηά ηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ν θάζε πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή
απνθιεηζκνύ:
1) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα
2) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα

3) Τ.Γ. κε ππνγξαθή (ςεθηαθή είηε θπζηθή) θαη ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο. ηελ Τ.Γ. ζα
δειώλεη όηη :
1. Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαρηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ,
2. Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο,
3. Γελ βξίζθεηαη ζε θαµία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο
νη
νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ,
4. Γελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπµθεξόλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016
ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζην άξζξν απηό,
5. όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο ζύµβαζεο ζα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνµείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ νη νπνίεο θαη απαξηζµνύληαη ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ
Πξνζαξηήµαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016
6. όηαλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζα πξνζθνµίζεη θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ
απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηε δήισζή ηνπ θαη εηδηθόηεξα όια
ηα
έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη σο δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ζύµθσλα µε ηελ παξνύζα.
7. Γύλαηαη λα δηαζέζεη όια ηα απαηηνύκελα κεραλήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηώλ ζύκθσλα όζα αλαθέξνληα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ:
(12) Νόκηκα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ν θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο
ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/16
(13) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη έγγξαθα εθπξνζώπεζεο,
(14) Δπηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), εθόζνλ έρνπλ ιήμεη
από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (απηά ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο
παξνύζαο).
(15) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/1986 πνπ λα δειώλεηαη όηη: Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο
κειέηεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη πιήξσο, νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα κειέηε θαη όηη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηε ιήμε ηεο
ζύκβαζεο.
(16) Πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα εκπνξηθό ή
επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ (νηθείν επηκειεηήξην ή
ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο).
(17) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία
ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη όινπο ηνπο
νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν από
απηόλ πξνζσπηθό, ηόζν γηα θύξηα όζν θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε.
(18) Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο (όισλ ησλ νξγαληζκώλ αζθάιηζεο πνπ δειώλεη ζηελ ΤΓ ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ) από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). Από ηα πεξηερόκελα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ
ρξεηάδεηαη λα πξνθύπηεη ζαθώο ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο, έηζη ώζηε λα είλαη μεθάζαξν όηη ηα
πηζηνπνηεηηθά απηά λα είλαη ζε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ σο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
(19) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο
πξνο ηηο ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο θόξσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθό ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρύ
ηνπιάρηζηνλ σο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο.
(20) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από
αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ πξνθύπηνπλ ιόγνη
απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (3) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη
ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.),
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ηνπο
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη
όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λόκηκνη εθπξόζσπνη απηνύ,
δ) ε πεξίπησζε αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά
πξόζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηόηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία πνπ δηέπνληαη. Δάλ από ην
ππνβιεζέλ πνηληθό κεηξών δελ πξνθύπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε ζα
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.

(21) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.
Δδώ πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο
εθπξνζώπεζεο (όπσο π.ρ θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε
Γ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή ηα
νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο).
Από ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όιεο
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο
θιπ). Δάλ από ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ επζέσο ηα πξόζσπα
πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεύνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη
ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ελ ιόγσ αλάζεζε.
(22) ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία πινπνίεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη εηδηθόηεξα:
α. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε βάζε ηελ
Τ.Α. ΓΔ/13280/07.06.2011 “Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ, Λεηηνπξγία, Μεηξών, Κώδηθαο
δενληνινγίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 1228 Β’/2011), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α.
ΓΔΠΔΑ/Γ/ νηθ.176381/21.06.2018: “Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ, Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο,
Μεηξών θαη Κώδηθαο δενληνινγίαο Δπηρεηξήζεσλ Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ ” (ΦΔΚ 2672 /Β’/6-062018). Δάλ ν πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθόο Φνξέαο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην εμσηεξηθό, απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην αληίζηνηρν κεηξών Esco Registry ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο.
β. Να δηαζέηεη ηελ Οκάδα Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο, πξνζθνκίδνληαο ηα αλαιπηηθά
βηνγξαθηθά εθάζηνπ κέινπο θαη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 γηα θάζε κέινο πνπ ζα
απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο θαη
γ. Να έρεη πινπνηήζεη ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ (5) αλάινγεο γεληθέο ππεξεζίεο:
«Τπνζηήξημεο
γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ (Οδνθσηηζκόο)», ζε Φνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη απηό
λα απνδεηθλύεηαη από αληίζηνηρε Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο.
ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ από ηνλ
λόκηκν εθπξόζσπν) θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά,
γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Καηά ηα ινηπά (όζνλ αθνξά ην ηύπν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ) ηζρύεη ν λ. 4250/2014 αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο
πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνύο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηεπθξηλίδνληαη δε
ζρεηηθά ηα εμήο:
-Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ
πξσηνηύπσλ ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο
θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014. Ζ παξαπάλσ ξύζκηζε δελ
θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (π.ρ. πιεξεμνύζηα, έλνξθεο βεβαηώζεηο, θιπ) γηα ηα νπνία
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
-Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο απηήο θαη έρνπλ
επηθπξσζεί από δηθεγόξν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξ. 36 παξ. 2 β’ ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ (λ.
4194/2013). εκεηώλεηαη όηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο ππνβνιήο
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILE), νη νπνίεο απνξξένπλ από δηεζλείο
ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο (ύκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο.
-Απιά αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα από
αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξ. 36 παξ. 2 β’ ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ (λ. 4194/2013), θαζώο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα
πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014.
-Πξσηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηόηππα ή
λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο
δηαγσληδνκέλνπο.
Άξζξν 5 - ύκβαζε
Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ πξόζθιεζε ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν
θαη ρξόλν, όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ γηα λα ππνγξάςεη
ηε ζύκβαζε.
Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε (4) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ.

Άξζξν 6 - Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζίαο
Ζ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη από ηελ νηθεία επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη
παξαιαβήο, κε γξαπηέο παξαηεξήζεηο επί ηεο παξνρήο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ην αξγόηεξν 5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ είλαη ην παξαθάησ θαη νη πηζαλέο απνθιίζεηο ζα γίλνληαη ζε
ζπλελλόεζε κε ηελ Δπηηξνπή.
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ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απνδεδεηγκέλε παξάβαζε ησλ όξσλ ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο παξνύζεο, ε
επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απόξξηςε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ επαλάιεςε ηεο
εξγαζίαο κέρξη ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ή άιιε επηβάξπλζε
ηνπ Δξγνδόηε. Δθ’ όζνλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληόο
ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη, ν εξγνδόηεο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ, ζε βάξνο θαη
γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ ηξόπν.
Άξζξν 7 - Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζύλεηαη
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άξζξν 8 - Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνδόηε
Ο εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άξζξν 9 - Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε
ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηνπ Άξζξνπ 8. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή παξαπνίεζή ηεο επηζύξεη πνηλή
αλάινγε κε ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο. Αλ απνδεδεηγκέλα δελ ηεξεζνύλ νη ζπκβαηηθνί
όξνη από ηνλ Αλάδνρν, κε ππαηηηόηεηα ηνπ, ηόηε θεξύζζεηαη έθπησηνο, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 10 - Λνηπά έμνδα
Γηα ηελ απξόζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ
παξόληνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό. Οη ηπρόλ κεηαθηλήζεηο
γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ απνηεινύλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ θαη
πξαγκαηνπνηνύληαη κε δηθά ηνπ κέζα, ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 11 - Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο
ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξύλεη ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο
Άξζξν 12- Παξαιαβή
Ζ παξαιαβή ηεο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο ζα γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ε νπνία ζα
νξηζηεί από ηελ Γ/λζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη
απνδεδεηγκέλε παξάβαζε ησλ όξσλ ησλ Άξζξσλ 5, 6 ηεο παξνύζεο, ε επηηξνπή παξαθνινύζεζεο
κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απόξξηςε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ επαλάιεςε ηεο εξγαζίαο κέρξη ηελ
επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ή άιιε επηβάξπλζε ηνπ Δξγνδόηε. Δθ’
όζνλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληόο ηεο πξνζεζκίαο
πνπ ζα νξίζεη, ν εξγνδόηεο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό
ηνπ Αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ ηξόπν.
Άξζξν 13 - Πιεξσκέο
Ζ πιεξσκή ζα είλαη ζηαδηαθή αλάινγα κε ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, όπσο απηέο αληηζηνηρνύλ ζηα
Παξαδνηέα ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο, θαη
ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθέο εληνιέο ηνπ εξγνδόηε πνπ

ζα εθδνζνύλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θαη βάζεη ζρεηηθήο εθθαζαξίζεσο απηνύ,
πηζηνπνηήζεσο από ηελ Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη Σηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ.
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ηάδην 1 : Απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
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ηάδην 2
: Δηδηθό Πιεξνθνξηαθό Δξγαιείν –
Υξεκαηνδνηηθό
Μνληέιν,
γηα
ην
επαξθή
πξνζδηνξηζκό
ηεο
δπλαηόηεηαο
επηινγήο
ρξεκαηνδόηεζεο κε κόριεπζε πόξσλ.
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ηάδην 3 : Πξόηαζε
ελζσκάησζεο εηδηθώλ
εξγαιείσλ
ζηε
δηαδηθαζία
ηεο
Δλεξγεηαθήο
Αλαβάζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ
ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζην θαη
ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο.
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