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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΠΥ) 
Στα Καλύβια σήµερα, την 13 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία 
αποδεκτά τα αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) και τα 
Παραρτήµατα της, 

ΜΕΤΑΞΥ 
Αφενός του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ∆ήµος Σαρωνικού, που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Σαρωνικού (εφεξής «∆ήµος» ή «Αναθέτουσα Αρχή»), 
Αφετέρου 1) της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (GLOBITEL A.Ε.-OTE A.E.)», που συνεστήθη δυνάµει του από 21.12.2017 Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού Ένωσης Εταιρειών (καλούµενης εφεξής «Ανάδοχος»), 2) Της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ως 
µέλος της ανωτέρω Ένωσης Εταιρειών, που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99, µε ΑΦΜ  
094019245, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών 3)Της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εµπορία, Ανάπτυξη 
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων Ανώνυµη Εταιρεία»,  µε διακριτικό τίτλο «GLOBITEL A.E», ως µέλος της 
ανωτέρω Ενωσης Εταιρειών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός ∆αβάκη 17, µε ΑΦΜ 998535746, ∆.Ο.Υ 
Φ.Α.Ε.  Πειραιά, η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον κ.Tareq Al Jizawi, 
δυνάµει του από 19/12/2017 Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. 
 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ : 
Σύµφωνα µε την  υπ΄ αριθ. 17818/14-11-2017 ∆ιακήρυξη (µε αριθ. συστήµατος 50043), του ∆ήµου 
Σαρωνικού, διενεργήθηκε στις 3/1/2018 Ανοικτός, διεθνής, δηµόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την 
παροχή υπηρεσιών “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού 
Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού”, µε 
χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ (Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων) 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 Ν.4412/2016 µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και από πλευράς βέλτιστης ποιότητας-τιµής, για την 
ανάδειξη Αναδόχου της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής «ΣΠΥ») µε τίτλο  «Ενεργειακή 
Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρµογές Smart 
Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού», διάρκειας 12 ετών, µε προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη 12.046.480,84€ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), πλέον του ∆ικαιώµατος ρήτρας 
αναθεώρησης ποσοστού µέχρι 50%. 
Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 300/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία η δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο αντί τιµήµατος 
10.337.937,71 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., πλέον του δικαιώµατος της ρήτρας 
αναθεώρησης, δυνάµενου να ανέλθει έως 50% (ήτοι, έως του ποσού των 5.168.968,86€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η παρούσα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) που θα υπογραφεί αφορά την υποχρέωση του 
Αναδόχου να παράσχει υπηρεσίες, υλικά και εργασίες για την: “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση 
του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρµογές Smart Cities, µε 
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού”, σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών Τευχών και την 
τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. Σκοπός είναι η αναβάθµιση του Συστήµατος συνολικά, 
ώστε να επιτυγχάνεται µείωση στο κόστος λειτουργίας, καθώς και τις υπηρεσίες λειτουργίας και 
συντήρησης του νέου Συστήµατος, για χρονικό διάστηµα 12 ετών. Στην παρούσα ΣΠΥ ρυθµίζονται 
αναλυτικά όσα θέµατα προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010) και 
ειδικότερα για τις Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και την υλοποίηση αυτών. Η παρούσα ΣΠΥ 
αφορά την συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου, παρόχου της Ενεργειακής 
Υπηρεσίας, µε αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης και σύµφωνα µε 
την οποία το οικονοµικό αντάλλαγµα του Οικονοµικού Φορέα για την πραγµατοποιούµενη επένδυση, 
συναρτάται από το µεταξύ αυτών - συµβατικά οριζόµενο - επίπεδο βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης.  
 
Η  παρούσα ΣΠΥ  µεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής, έχει σαν βασικά χαρακτηριστικά : α. 
την Συνολικά Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας (όπως αυτή έχει δοθεί στην Τεχνική Προσφορά 
του Αναδόχου), και β. το Συνολικά Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος του ∆ήµου (όπως αυτό έχει δοθεί 
στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου), για το Σύνολο της Περιόδου Αναφοράς (12ετία), για το 
οποίο δεσµεύεται ο Οικονοµικός Φορέας στην Προσφορά του και είναι ανεξάρτητο από την 
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Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας, η οποία και καθορίζει το ύψος της αµοιβής του 
(αφαιρουµένων  τυχόν ρητρών και του Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους του ∆ήµου). 
Ο «Ενεργειακός Έλεγχος», αφορά την συστηµατική τριµηνιαία  διαδικασία από την οποία προκύπτει 
επαρκής γνώση του υφιστάµενου συνόλου των χαρακτηριστικών Eνεργειακής Kατανάλωσης στο 
αντικείµενο της παρούσας και µέσω του οποίου εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµικά 
αποτελεσµατικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας και συντάσσεται σχετική Έκθεση Αποτελεσµάτων 
από Ανεξάρτητο Σύµβουλο. Ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος έχει προκύψει από ανεξάρτητη διαγωνιστική 
διαδικασία και είναι υποχρεωµένος εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης του µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλλει προς έγκριση σε αυτήν τα Κανονιστικά Έγγραφα, τη Μεθοδολογία & το 
Εγχειρίδιο του Ανεξάρτητου Ελέγχου και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την έναρξη της Σύµβασης. 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
1. Σύµβαση παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης (εφεξής Σύµβαση ή ΣΠΥ). Η παρούσα 
Σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας και συναφούς µε αυτήν Οικονοµικού Οφέλους. 
2. Ανάδοχος: Ο ∆ιαγωνιζόµενος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί η παρούσα Σύµβαση Παροχής 

Υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην Προκήρυξη. 

3. Αναθέτουσα Αρχή ή Κύριος του Έργου ή ∆ήµος: Ο ∆ήµος Σαρωνικού. 

4. Εγκατάσταση: Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου (στήλη Ποσότητα σε Τεµάχια - Οδοφωτισµού 
Κοινόχρηστών Χώρων)  όπου υλοποιείται η ενεργειακή αναβάθµιση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού 
Κοινοχρήστων Χώρων στο σύνολο της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του ∆ήµου Σαρωνικού, το οποίο µε 
βάση τα καταγραφικά στοιχεία της Μελέτης του ∆ήµου, όπως αυτά αναφέρονται στα Συµβατικά Τεύχη 
ανέρχονται σε 16.139 φωτιστικά σηµεία συµβατικού τύπου (Φωτιστικά / Λαµπτήρες / Προβολείς) και 
σύµφωνα µε τον  παρακάτω πίνακα αντικατάστασης: 

α/α 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ (WATT) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ/ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
LED 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
(WATT) 

1 
23W Φωτιστικό (CFL) 27 7.359 

Λαµπτήρας LED 7W 
(GL-CN-07-XX-NW) 

7,6 

2 
36W Φωτιστικό (Φθορίου) 42 238 

Λαµπτήρας LED 11W 
(GL-CN-11-XX-NW) 

10,80 

3 
45W Φωτιστικό (CFL) 53 216 

Λαµπτήρας LED 11W 
(GL-CN-11-XX-NW) 

10,80 

4 60W Φωτιστικό 
(Πυρακτώσεως) 

71 77 
Λαµπτήρας LED 22W 
(GL-CN-22-XX-NW) 

22,90 

5 
125W Φωτιστικό ∆ρόµου 147 4.569 

Φωτιστικό ∆ρόµου LED 
30W 

(GL-ST300-W060-030-Ι) 

30,31 

6 
150W Φωτιστικό ∆ρόµου 176 748 

Φωτιστικό ∆ρόµου LED 
47W 

(GL-ST300-W090-047-Ι) 

47,30 

7 
250W Φωτιστικό ∆ρόµου 294 2.885 

Φωτιστικό ∆ρόµου LED 
76W 

(GL-ST300-W120-076-Ι) 

76,53 

8 
400W Προβολέας 471 47 

Προβολέας LED 137W 
(GL-FL5-150-03-137) 

137,20 

Σύνολο: 16.139  
 

Πίνακας 1: Περιγραφή υφιστάµενης εγκατάστασης και ισοδύναµης αντικατάστασης  
Επισηµαίνεται ότι κατά την µελέτη εφαρµογής, µπορεί να αλλάξει η ισχύς των προσφερόµενων 
φωτιστικών/λαµπτήρων/προβολέων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση του φωτιστικού αποτελέσµατος, χωρίς 
όµως να αλλάξει το συνολικό οικονοµικό εγγυηµένο όφελος του ∆ήµου. 
5. Συνολική Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας: Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας που εγγυάται ο 
Οικονοµικός Φορέας ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα της υλοποίησης της επένδυσης, όπως αναλύεται 
στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
6. Συνολικό Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος: Το Οικονοµικό Όφελος που εγγυάται ο Οικονοµικός 
Φορέας ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα της επένδυσης, όπως αναλύεται στην οικονοµική προσφορά του 
Αναδόχου. 
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7. Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης (12 έτη): Η µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης (12 έτη) που εγγυάται ο Οικονοµικός 
Φορέας ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα της επένδυσης όπως αναλύεται στην τεχνική προσφορά του 
Αναδόχου 
8. Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης (12 έτη): Το Οικονοµικό Όφελος εντός 
της Περιόδου Παρακολούθησης που εγγυάται ο Οικονοµικός Φορέας σαν αποτέλεσµα της επένδυσης, 
όπως αναλύεται στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 
9. Περίοδος Αναφοράς (ανά 3µηνο): Η χρονική περίοδος της οποίας οι καταναλώσεις ενέργειας 
ελέγχονται µέσω του Συστήµατος Τηλεδιαχείρισης, για να εξαχθεί η τελική πιστοποίηση της απόδοσης και 
το ποσό της τριµηνιαίας αµοιβής του Οικονοµικού Φορέα. 
10. Εκκαθάριση (ανά έτος): Η περιοδική διαδικασία Τεχνικής και Οικονοµικής αποτίµησης της προόδου 
του αντικειµένου της παρούσης και προσδιορισµού του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος του 
Οικονοµικού Φορέα. 
11. Περίοδος Παρακολούθησης (ανά 3µηνο): Η επαναλαµβανόµενη χρονική περίοδος, στη λήξη της 
οποίας υπολογίζεται η Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση, το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος και το 
Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα. 
12. Προβλεπόµενη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης: Η κατανάλωση 
ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται µε 
βάση των παραδοχών της διακήρυξης  (κατανάλωσης συµβατικών φωτιστικών, τιµή κιλοβατώρας, και ώρες 
λειτουργίας φωτιστικών/ λαµπτήρων / προβολέων) καθώς και   το Εγχειρίδιο διαδικασίας Ελέγχου - 
Πιστοποίησης - Πληρωµών (Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης), που εκπονεί ο Ανεξάρτητος 
Σύµβουλος, πριν την έναρξη της υλοποίησης. 
13. Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης: Η κατανάλωση ενέργειας εντός 
της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται  µέσω  µετρήσεων συστήµατος τηλεδιαχείρησης 
βάσει της µεθοδολογίας του  Εγχειρίδιου ∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών (Πρόγραµµα 
Μέτρησης και Επαλήθευσης), που εκπονεί ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος, πριν την έναρξη της υλοποίησης. 
14. Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης: Η µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας που προκύπτει από την εφαρµογή του Εγχειριδίου της ∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης – 
Πληρωµών εντός της Περιόδου Παρακολούθησης (προσδιορίζεται ως διαφορά της Πραγµατικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης από την Προβλεπόµενη Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου). 
15. Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης: Το Οικονοµικό Όφελος που 
προκύπτει από την Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης. 
16. Συνολική Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας: Η συνολική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
που προκύπτει ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας. 
17. Συνολικό Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος: Το συνολικό Οικονοµικό Όφελος που προκύπτει ως 
αποτέλεσµα 
της Συνολικής Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας. 
18. Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση, αµοιβή του Οικονοµικού 
Φορέα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας Περιόδου Παρακολούθησης. 
19. Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα: Η αποδιδόµενη στον Οικονοµικό Φορέα αµοιβή για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας Περιόδου Παρακολούθησης, όπως προκύπτει από την Έκθεση της 
Περιόδου Παρακολούθησης (Ανεξάρτητος Σύµβουλος). 
20. Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών: Η αναφορά που συντάσσεται από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο µε 
την ολοκλήρωση µιας εργασίας ή οµάδας εργασιών που εκτελείται στο πλαίσιο υλοποίησης του 
αντικειµένου της παρούσας. 
21.  Πιστοποιητικό «βεβαίωση τριµηνιαίας αµοιβής αναδόχου Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ»: Η 
βεβαίωση που εκδίδει η αναθέτουσα αρχή για το ύψος της συµβατικής αµοιβής της τριµηνιαίας περιόδου 
παρακολούθησης, µε σκοπό  ο ανάδοχος να την χρησιµοποιήσει για την αποδέσµευση του αντίστοιχου 
ποσού από τον λογαριασµό µεσεγγύησης (escrow account βάση της σύµβασης µεσεγγύησης του 
παρατήµατος 1 που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης. 
22. Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης: Η έκθεση που συντάσσεται από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο, 
στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης (ανά 3µηνο) και περιλαµβάνει µετρήσεις και υπολογισµούς που 
έχουν γίνει για τον προσδιορισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας, του Πραγµατικού 
Οικονοµικού Οφέλους, καθώς και την Οικονοµική Εκκαθάριση για τον προσδιορισµό του Πραγµατικού 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος του Οικονοµικού Φορέα, για την Περίοδο Παρακολούθησης, την οποία και 
υποβάλλει για έλεγχο στην Αναθέτουσα Αρχή.  
23. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Για τις ανάγκες υλοποίησης της 
υπηρεσίας της παρούσας ∆ιακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 
(ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και 
οριστική παραλαβή της παρούσας Υπηρεσίας. 





4|Σ ε λ ί δ α  

24. Περίοδος Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθµισης Συστήµατος: Το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθµισης του 
συστήµατος, το οποίο ορίζεται σε δώδεκα (12)µήνες. 
25. Ανεξάρτητος Τεχνικός Σύµβουλος: Ο Σύµβουλος που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, για την 
υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την τήρηση των όρων της Σύµβασης. Παρακολουθεί και 
πιστοποιεί µε βάση τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη την καλή εκτέλεση της υπογραφείσας Σύµβασης, 
µε τα Παραρτήµατα αυτής, και πιστοποιεί την τήρηση των επιµέρους συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. Η πληρωµή του συνδέεται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και καταβάλλεται από το ∆ήµο στη 
βάση της επίτευξης του επιδιωκόµενου ελάχιστου αποτελέσµατος. 
26. Έτος Αναφοράς: Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισµό της ενεργειακής εξοικονόµησης ορίζεται το 
έτος 2016. Όλες οι αναφερόµενες τιµές της αντίστοιχης Προκήρυξης, έχουν έτος αναφοράς το 2016. 
27. Σύµβαση Μεσεγγύησης: Η Σύµβαση του Παραρτήµατος 1, που θα συναφθεί µεταξύ του 
Μεσεγγυούχου Πιστωτικού ιδρύµατος, του ∆ήµου και του Αναδόχου για την δηµιουργία Ειδικού 
∆εσµευµένου Καταπιστευτικού Λογαριασµού (escrow account) στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των 
Εκχωρούµενων Απαιτήσεων, το οποίο θα αποδεσµεύεται και θα εκταµιεύεται στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε 
τους όρους της Σύµβασης Μεσεγγύησης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Σύµβασης. 
28. Σύµβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων: Η Σύµβαση του Παραρτήµατος 2, που θα συναφθεί από τον 
Ανάδοχο και το ∆ήµο, µε την οποία θα  εκχωρηθούν τα Ανταποδοτικά τέλη µέχρι το ύψος της αµοιβής του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά.  
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΠΥ) 
Η παρούσα αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να παράσχει υπηρεσίες για την: “Ενεργειακή 
Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και 
πιλοτικές εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού”, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας σύµβασης. Σκοπός είναι η αναβάθµιση του Συστήµατος συνολικά, ώστε να 
επιτυγχάνεται µείωση στο κόστος λειτουργίας, καθώς και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του 
νέου Συστήµατος, για χρονικό διάστηµα 12 ετών. Το οικονοµικό αντάλλαγµα του αναδόχου προέρχεται από 
την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του έργου.   
Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαµβάνουν:  

1. Την παροχή υπηρεσιών αναβάθµισης του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισµός), µε την υποβολή Μελέτης Εφαρµογής, δια της οποίας ο Ανάδοχος, θα προβεί: • Στην 
επιβεβαίωση του τελικού αριθµού των προς εγκατάσταση υλικών (Λαµπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, 
κλπ), µέσω επιµέτρησης - καταγραφής (π.χ. CAD, ή αρχεία dwg, στοιχεία GIS, ή αρχεία shapefile, κλπ). • 
Στην Προδιαγραφή του νέου Συστήµατος, στηριζόµενου στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (Λαµπτήρες 
Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ). • Στην τοποθέτηση δειγµατοληπτικά ενός µετρητή  ανά κάθε κατηγορία 
προσφερόµενων φωτιστικών/λαµπτήρων /προβολέων, µε σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων µετρήσεων 
για τον προσδιορισµό του ποσοστού (%) Εξοικονόµησης Ενέργειας του ∆ικτύου. Οι µετρήσεις αυτές θα 
θεωρηθούν ως πραγµατική κατανάλωση του νέου ∆ικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήµατος 
Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Ενέργειας" και µετρητών που θα τοποθετηθούν, θα προκύπτουν 
αναλυτικά τα στοιχεία µέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και θα επαληθεύονται µε βάση το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο, για να εξάγονται τα 
αποτελέσµατα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόµησης. • Στην κατηγοριοποίηση των 
Οδών, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποθετούνται φωτιστικά µόνο και όχι λαµπτήρες), 
και την πραγµατοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών  για κάθε κατηγορία Οδού και την γενικευµένη εφαρµογή 
της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά µόνο και όχι λαµπτήρες). • 
Στη διενέργεια δειγµατοληπτικών µετρήσεων (20 – 40) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισµού, ανά 
Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, µετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων. Οι δειγµατοληπτικές µετρήσεις, 
όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πραγµατοποιούνται κάθε (2) έτη από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή, µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Βάσει των αποτελεσµάτων των 
µετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συµπληρωµατικών Ενεργειακών Παρεµβάσεων, οι οποίες 
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο νέας ΣΠΥ ή επέκταση της παρούσας µε τους ίδιους Οικονοµικούς 
Όρους που περιλαµβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου και µέχρι του ποσού που προβλέπεται για το 
δικαίωµα της προαίρεσης. Η χρήση της προαίρεσης θα αφορά αποκλειστικά προτάσεις που αυξάνουν την 
ενεργειακή εξοικονόµηση συνεπώς και τον προϋπολογισµό του συµβατικού αντικειµένου.  

2. Την   προµήθεια:  

• Των προσφερόµενων φωτιστικών/ Λαµπτήρων / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για 
την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωµάτων και σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα 1. 

• Των υλικών (hardware) και λογισµικού (software) του “Συστήµατος Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού & Ελέγχου 
Ενέργειας & λειτουργία εφαρµογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες µέσω πλατφόρµας διαχείρισης)”, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές” της ∆ιακήρυξης. 
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3. Την εγκατάσταση: 
 • Των νέων Λαµπτήρων υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης ή των νέων Φωτιστικών (βάση της αντιστοίχησης, 
όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές” της ∆ιακήρυξης. 
• Του Συστήµατος “Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού, Ελέγχου Ενέργειας” και λειτουργία εφαρµογών Smart 
Cities (πολλαπλές υπηρεσίες µέσω της πλατφόρµας διαχείρισης).  
• Την παραµετροποίηση - λειτουργία του "Συστήµατος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισµού & Ελέγχου 
Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόµβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
και των πιλοτικών εφαρµογών Smart Cities, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 3 : “Τεχνικές 
Προδιαγραφές” της ∆ιακήρυξης. 

4. Την λειτουργία - συντήρηση, προγραµµατισµένη και έκτακτη, του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός) του ∆ήµου, για χρονικό διάστηµα 12 ετών. 

5. Ο εξοπλισµός που θα χρειαστεί για την αναβάθµιση του Συστήµατος (Φωτιστικά, Λαµπτήρες, Προβολείς, 
Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο (Παρέχοντα Υπηρεσίες) µε 
δικά του έξοδα. Θα µεταβιβαστεί χωρίς αντίτιµο στο ∆ήµο, µετά την ολοκλήρωση της Σύµβασης, σε πλήρη 
λειτουργία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών. Στο χρονικό διάστηµα ισχύος της 
Σύµβασης ο Ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του Συστήµατος και 
υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 21 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
3. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα παρακάτω έγγραφα, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα 
συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης, και ταξινοµούνται κατά σειρά 
ισχύος ως ακολούθως: 
1. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), µε τα Παραρτήµατα της. 
2. Η Προκήρυξη και τα λοιπά Τεύχη του ∆ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των τυχόν 

διευκρινίσεων, συµπληρώσεων και τροποποιήσεων των όρων αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Προσφορά του Αναδόχου, στην οποία περιλαµβάνεται η Τεχνική Προσφορά, η Οικονοµική Προσφορά, 
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ο τελευταίος κατέθεσε κατά τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 
Τα Συµβατικά Τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή 
όροι σε αυτά και υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας 
που ορίζεται ανωτέρω.  
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Ο Ανάδοχος προσκόµισε  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% 
επί της αξίας της ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ, ήτοι την µε αριθµό 7004106840 εγγυητική επιστολή Τράπεζας 
EUROBANK ERGASIAS S.A ποσού 258.500,00 € και µε αριθµό 31699170 εγγυητική επιστολή της 
INTERAMERICAN ποσού 258.500,00 €  διάρκειας σύµφωνης µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης που αναφέρεται στην παρούσα. 
2. Σε περίπτωση τροποποίησης της ΣΠΥ, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική  παραλαβή της προµήθειας και 
εγκατάσταση των Λαµπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων και των λοιπών υποστηρικτικών συστηµάτων 
(µέγιστος χρόνος 12 µήνες) και αντικαθίσταται από αντίστοιχη Εγγυητική Καλής Λειτουργίας και 
Συντήρησης. 
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της ΣΠΥ καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της ΣΠΥ και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική προµήθεια των λαµπτήρων – 
φωτιστικών – προβολέων (µέγιστος χρόνος 12 µήνες) και ύστερα από την έκδοση σχετικού πρακτικού 
εγκατάστασης των υλικών από την ΕΠΠΕ και από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους 
συµβαλλοµένους. Μετά την οριστική κατάθεση και επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την αντίστοιχη Εγγυητική Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης. 
6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, θα είναι ετήσιας διάρκειας  και το ύψος της θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 2,5%, επί του ετήσιου ποσού καταβολής στην Ανάδοχο, που προβλέπει η 
ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ. 
7. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του 
πρώτου µήνα εκάστου έτους της ΣΠΥ. 
8. Οι εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας - Συντήρησης, καταπίπτουν σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της Σύµβασης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα. 
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τους συµβαλλόµενους. Η διάρκεια της 
Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών είναι 12 έτη και η έναρξη εκτέλεσης της ξεκινά µε την έγκριση του 12ετούς 
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης, υπό την προυπόθεση της προηγούµενης υπογραφής των Συµβάσεων 
Μεσεγγύησης και Ενεχυρίασης Απαιτήσεων. Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του ν. 4412/2016, οι όροι των συµβατικών τευχών και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
6. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του αντικειµένου της παρούσας και ο ∆ήµος 
να εξασφαλίσει του απαραίτητους πόρους που θα προκύψουν από την εξοικονόµηση των δαπανών του 
που θα επιφέρει η µείωση του Ενεργειακού του Κόστους. 
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
Οι υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου Συµβούλου, ορίζονται ως εξής: 
1. Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του Συµβατικού αντικειµένου, σύµφωνα µε την ΣΠΥ και το Εγχειρίδιο 
∆ιαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωµών (Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης) που έχει 
καταρτιστεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και υποβάλλει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, 
όπου κρίνεται απαραίτητο, στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο. 
2. Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της ΣΠΥ, την επίτευξη των όρων αυτής µε βάση την 
προσφορά του Αναδόχου και προσδιορίζει την αµοιβή της κάθε τριµηνιαίας περιόδου, εισηγούµενος στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τη ΣΠΥ και υποβάλλει παρατηρήσεις 
σύµφωνα µε την εξοικονόµηση ενέργειας που έχει δεσµευτεί ο Ανάδοχος στην Προσφορά του και στη 
Μελέτη Εφαρµογής. 
4. Συµµετέχει στην Τριµελή Επιτροπή ∆ιαιτησίας για τις περιπτώσεις διαφωνιών Αναδόχου και ∆ήµου. 
5. Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του 
Συµβατικού Αντικειµένου, σύµφωνα µε την ΣΠΥ που έχει υπογραφεί, εφόσον προσκαλείται, καθώς και να 
παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
α. Οι εργασίες ανάπτυξης και διαµόρφωσης θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην παρούσα ΣΠΥ και στα Συµβατικά Τεύχη της παρούσας και σύµφωνα µε την Μελέτη 
Εφαρµογής την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή. Η ευθύνη δε για την τήρηση των 
όρων αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Αντικείµενο, 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Μελέτης Εφαρµογής και τις διατάξεις της παρούσας ΣΠΥ. 
9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τµήµατος / τµηµάτων της ΣΠΥ σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 
2. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνοµα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, 
καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω ΣΠΥ, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά / δηλώσεις 
συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου µε υπεργολάβο / υπεργολάβους της ΣΠΥ, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος / των 
τµηµάτων της ΣΠΥ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται για τον Ανάδοχο, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της ΣΠΥ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
(30%) της συνολικής αξίας της ΣΠΥ. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 
ΣΠΥ που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 
10. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση της 
Εγκατάστασης, ενηµερώνοντας εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν επικείµενους ή προκληθέντες 
κινδύνους ή ζηµίες. 
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας ΣΠΥ, είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα 
κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζεται, η ασφαλής, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
λειτουργία του αντικειµένου της παρούσας και η άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκρισή του σε τακτικές, 
έκτακτες ή / και επείγουσες καταστάσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου 
και προβλέπεται ρητά στην Μελέτη Εφαρµογής και στην ΣΠΥ και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, 
εκτός αν προβλέπεται µε αιτιολόγηση διαφορετικά στην εγκεκριµένη Μελέτη Εφαρµογής. Η συντήρηση της 
εγκατάστασης και του εξοπλισµού, γίνεται βάσει συγκεκριµένου Προγράµµατος Λειτουργίας και 
Συντήρησης σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, την Μελέτη Εφαρµογής και την 
Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου Ελέγχου, που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο. Το 
Πρόγραµµα Συντήρησης µπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήµατα µετά από πρόταση ενός εκ των 
συµβαλλοµένων µερών και την συµβολή του Ανεξάρτητου Συµβούλου. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία 
δέσµευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαµβάνει για την εκτέλεση των προαναφερόµενων πλην περιπτώσεων 
κλοπών, βανδαλισµών, και φυσικών καταστροφών,  που τότε ή αποκατάσταση της ζηµίας επιβαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή . 
12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη προκλήθηκε στην εγκατάσταση, και 
στα προϊόντα ή τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε αιτία, πλην περιπτώσεων κλοπών, βανδαλισµών ή άλλων 
πράξεων τρίτων και λόγω φυσικών καταστροφών, όπου τότε η αποκατάσταση της ζηµίας επιβαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη της 
σύµβασης έναντι αστικής ευθύνης. Ένα πρωτότυπο της εκάστοτε ασφαλιστικής Σύµβασης µαζί µε τα 
Παραρτήµατά της, καθώς και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή συµπληρώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς 
καθυστέρηση από την έκδοσή τους, στην Αναθέτουσα Αρχή µε ευθύνη του Αναδόχου. 
13. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, η ΕΠΠΕ και ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος δικαιούνται ανά πάσα στιγµή και καθ' όλη την 
διάρκεια της ΣΠΥ να επισκέπτονται και να επιθεωρούν την Εγκατάσταση µαζί µε οποιοδήποτε άλλο 
αρµόδιο πρόσωπο για να ελέγξουν την καλή κατάστασή της, να εξακριβώσουν τυχόν φθορές, µετατροπές ή 
µεταβολές της χρήσεως / λειτουργιών αυτής και να ελέγξουν την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της ΣΠΥ 
από τον Ανάδοχο. 
14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα δικαιώµατα που προέρχονται από τη ΣΠΥ που θα υπογραφεί δε θα είναι µε κανένα τρόπο µεταβιβάσιµα 
ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται σε αυτήν χωρίς την 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του άλλου µέρους, που παρέχεται µόνον εγγράφως. Κατ΄ εξαίρεση, είναι 
δυνατή η ως άνω εκχώρηση / µεταβίβαση δικαιωµάτων της ΣΠΥ από τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας αρχής, εφόσον ο Ανάδοχος, ή κάποιο από τα µέλη της,  
µεταβιβάσει συνεπεία καθολικής διαδοχής (π.χ συγχώνευση λόγω απορροφήσεως, απόσχιση κλάδου 
κ.ο.κ) σε τρίτον ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του µετοχικού κεφαλαίο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην περίπτωση αυτή να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα αρχή περί της µεταβολής αυτής το 
αργότερο εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση της µεταβίβασης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που 
ο Ανάδοχος είναι Ένωση και εισέρχεται νέο µέλος σε αυτήν κατά ποσοστό συµµετοχής που δεν υπερβαίνει 
το 20%. Οµοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ενηµερώσει εγγράφως την 
Αναθέτουσα αρχή περί της µεταβολής αυτής το αργότερο εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση της 
µεταβίβασης. 
2. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος µεταβιβάσει το σύνολο της ΣΠΥ σε 100% θυγατρική 
εταιρεία του εγκαταστηµένη στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ. Στην περίπτωση εκχώρησης της ΣΠΥ σε 
θυγατρική εταιρεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο ή/και αντίκλητο της θυγατρικής εταιρείας ο 
οποίος θα µιλά την Ελληνική γλώσσα και θα είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα. 
3. Εκχώρηση της ΣΠΥ είναι δυνατή και σε Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα. 
15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εργασιών και της ασφάλειας της λειτουργίας, ο Ανάδοχος: 
1. Έχει το δικαίωµα, αλλά και την υποχρέωση, αν του το ζητήσει η ΕΠΠΕ ή η Αναθέτουσα Αρχή, να 
απαγορεύει την προσπέλαση στον χώρο εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσης σε οποιουδήποτε 
προσώπου δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης. 
2. Οφείλει να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής του αντικειµένου της παρούσης. 
3. Πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εργοταξίων, αποθηκών, κλπ. Είναι υπεύθυνος για 
τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας του προσωπικού του, και τρίτων, προκειµένου να 
αποφευχθούν ατυχήµατα ή/και απώλειες, που µπορεί να επισυµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
4. Με µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών στις 
παρακείµενες ιδιοκτησίες, στα δίκτυα ΟΚΩ και στο οδικό δίκτυο και θα ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι 
αστική ευθύνης. 
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5. Έχει ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµίες που αποδεδειγµένα προκλήθηκαν από τη λειτουργία της 
εγκατάστασης καθόλη την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον λάβει χώρα 
οποιοσδήποτε δικαστικός αγώνας εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται µε την κατά τα 
ανωτέρω προκληθείσα ζηµία από την λειτουργία της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον 
δικαστικώς κριθεί υπαίτιος για την προκληθείσα ζηµία , ειδοποιούµενος εγκαίρως, να παρέµβει στη δίκη µε 
δική του επιµέλεια, δαπάνες και έξοδα καθιστάµενος δικονοµικός εγγυητής και να καταβάλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί αυτή δικαστικώς να καταβάλει 
σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες, στα οποία θα έχει. 
16. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Σε ότι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
1. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων και πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας, να 
εξασφαλίζει και τη συµµόρφωση µε αυτούς των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προστηθέντων του, και να 
προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους. 
2. Να ανακοινώνει αµέσως στον Ανεξάρτητο Σύµβουλο τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτόν κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ τα έγγραφα των αρµόδιων αρχών σχετικά µε τους εν λόγω Κανονισµούς. 
3. Να αποζηµιώνει πλήρως τους εργαζοµένους στην εγκατάσταση για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και 
δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση µε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου ή των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του 
σχετιζόµενη µε την ΣΠΥ ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των 
εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση µε σωµατικές 
βλάβες. 
17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Σε ό,τι αφορά το προσωπικό για την υλοποίησης της ΣΠΥ, ορίζονται τα εξής: α. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και ανθρώπινους πόρους ώστε να συµµορφώνεται 
µε όλες τις σχετικές µε τη χρηµατοδότηση, τη µελέτη, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία 
υποχρεώσεις του από την ΣΠΥ, β. Ο Ανάδοχος είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος 
για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς Οργανισµούς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, 
καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσµους, οργανισµούς, επιµελητήρια και επαγγελµατικές ενώσεις, που 
αφορούν το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 
18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ορίζονται ως εξής: 
1. Με την έναρξη ισχύος της ΣΠΥ, θα διαθέσει στην οµάδα Έργου του Αναδόχου τους αναγκαίους χώρους 
που θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της. Οι χώροι θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση 
του Κέντρου Ελέγχου και η παραχώρηση τους πρέπει να γίνει εντός (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της 
ΣΠΥ και θα είναι κατάλληλοι για την τις υποχρεώσεις υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας. 
2. Κοινοποιεί αµελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο 15 ηµέρες από την υπογραφή της ΣΠΥ, τους 
συµµετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), ενώ διαθέτει το 
προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του 
αντικειµένου της παρούσας και τη µεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή. 
3. ∆ύναται να συµµετέχει στην υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας µε όσο στελεχιακό δυναµικό 
κρίνει κατά την βούλησή της ότι συµβάλει στην επίτευξη των στόχων : α. Την αποτελεσµατική επίβλεψη και 
τον έλεγχο της προόδου, β. Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση 
των ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση, γ. Την 
εξασφάλιση της µελλοντικής αυτοδυναµίας, τόσο για την υποστήριξη αλλά και για πιθανές µελλοντικές 
επεκτάσεις, µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. 
4. Εξασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων Τµηµάτων της, ώστε να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις ή προβλήµατα στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. 
5. Κοινοποιεί αµελλητί στον Ανάδοχο, τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο που θα έχει προκύψει από την 
∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί, ο οποίος θα έχει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται 
ανωτέρω (Άρθρο 7 της παρούσας). 
6. Οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα 
κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση των 
Συµβατικών του Υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου και αυτός υποχρεούται να επιστρέψει 
όλα τα ανωτέρω στοιχεία µε την οριστική παραλαβή ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της ΣΠΥ 
διατηρώντας και τηρώντας τους κανόνες εχεµύθειας των εγγράφων. 
7. Οφείλει να δίδει τη συνδροµή της προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του Αναδόχου µε τυχόν 
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να 
τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. 
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8. Υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο αµοιβή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη. 
9. Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του Συστήµατος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι την σύνδεση του 
φωτιστικού στο µπράτσο, ή µέχρι την λυχνιολαβή του λαµπτήρα, κάθε φωτιστικού σώµατος. 
19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείµενο της παρούσας σύµφωνα µε τους όρους που 
αναφέρονται σε αυτήν, µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εµπίπτουν τα εξής: 
1. Το υπάρχουν υλικό (λαµπτήρες – φωτιστικά σώµατα) που θα αποξηλωθεί από τον Ανάδοχο για να 
υλοποιηθεί το αντικείµενο της παρούσης, θα παραδοθεί στην ΕΠΠΕ από τον Ανάδοχο  ανά τακτικά χρονικά 
διαστήµατα και σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται  στη Μελέτη 
Εφαρµογής του Αναδόχου. 
2. Ο  Ανάδοχος υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και τις υποχρεώσεις του στα Συµβατικά Τεύχη. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Συµβατικού 
Αντικειµένου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα 
υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 
απορρίπτει. 
3. Ο  Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τις κατά περίπτωση απαιτούµενες 
εγγυήσεις που ορίζονται ανωτέρω. 
4. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Συµβατικού Αντικειµένου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας. 
5. Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Συµβατικό Αντικείµενο 
(τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
6. Είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
7. Για την εκτέλεση της σύµβασης και όπου απαιτείται να κάνει χρήση ιδιόκτητου είτε µισθωµένου είτε 
παραχωρηµένου καλαθοφόρου οχήµατος που θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές που ορίζονται 
κάθε φορά από τη σχετική νοµοθεσία 
8. Εγγυάται για τη διάθεση  επαρκούς επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και υπεργολάβων και 
συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΠΥ. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές 
τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης µη συµµόρφωσης µε τα παραπάνω, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή 
συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν 
αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσας, δύναται να γίνει µετά από 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα και εγγράφως, πριν από τη σχετική 
αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Συµβατικού Αντικειµένου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια εκ 
µέρους της, και δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε συνδέεται µε αυτό µε καµία 
εργασιακή σχέση. 
10. Τα µέλη που αποτελούν την Ένωση είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Προκήρυξη και τη ΣΠΥ, 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν 
ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου 
ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του Συµβατικού Αντικειµένου. Σε περίπτωση που συντρέχουν 
λόγοι στο πρόσωπο ενός εκ των µελών της Ένωσης ολικής ή µερικής διαδοχής του από άλλο µέλος της 
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Ένωσης που έχει καταστεί αρχικός Ανάδοχος /ή από άλλον Οικονοµικό Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι 
εταιρικής αναδιάρθρωσης περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης, ή λόγοι 
αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο πτωχευτικών - προπτωχευτικών διαδικασιών, τότε στο βαθµό που το 
άλλο µ έλος τ ης Ένωσης /ή ο άλλος Οικονοµικός Φορέας πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίστηκαν 
αρχικά από την Αναθέτουσα αρχή και υπό τον όρο ότι η κατά τα ανωτέρω διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες 
ουσιώδεις τροποποιήσεις της ΣΠΥ, τότε γίνεται υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου και τυγχάνουν 
εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 337 Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της ΣΠΥ χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, µπορεί να συστήσει Κοινοπραξία πριν την υπογραφή της 
ΣΠΥ και στην περίπτωση αυτή, η Κοινοπραξία ως νοµική µορφή θα ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
12. Πριν την υπογραφή της ΣΠΥ ο Ανάδοχος θα συνάψει µε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία Σύµβαση 
Ασφαλιστικής Κάλυψης όλων των υπηρεσιών και έργων που αποτελούν αντικείµενο της ΣΠΥ, ένα 
πρωτότυπο έγγραφο της οποίας, µαζί µε όλα τα συνοδευτικά αυτής Παραρτήµατα, υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα αρχή. Η σύµβαση ασφάλισης θα καλύπτει : α. κάθε κίνδυνο που τυχόν 
προκληθεί στην Αναθέτουσα αρχή, όπως ενδεικτικά θάνατος /ή κάκωση µέλους του προσωπικού της, άλλα 
εργατικά ατυχήµατα, πρόκληση υλικής ζηµίας στις εγκαταστάσεις της κλπ, β. κάθε αποζηµίωση για την 
αποκατάσταση ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από την εκτέλεση της ΣΠΥ. Σε περίπτωση οποιαδήποτε 
τροποποίησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποστείλει αντίγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή. 
13. Ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της ΣΠΥ, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της ΣΠΥ. 
14. Εγγυάται ότι µετά την αναβάθµιση του Συστήµατος, η εξοικονόµηση ενέργειας θα είναι η προσφερόµενη 
από αυτόν κατά την διαδικασία ανάδειξής του ως Αναδόχου. 
15. Υποχρεούται να ξεκινήσει την παροχή των υπηρεσιών εντός (60) ηµερών από την υπογραφή της ΣΠΥ 
µε τα παρατήµατα της , χρονικό διάστηµα στο οποίο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί η Μελέτη Εφαρµογής και 
να έχουν ενσωµατωθεί τα Κανονιστικά Έγγραφα, και η Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου Ελέγχου  
(Πρόγραµµα Μέτρησης & Επαλήθευσης) από τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο. 
16. Υποχρεούται να συµµορφώνεται στα αποτελέσµατα του ελέγχου για την επιβεβαίωση της 
επιτευχθείσας εξοικονόµησης ενέργειας, όπως αυτή θα εξειδικεύεται ως διαδικασία στο Εγχειρίδιο Ελέγχου 
- Πιστοποίησης (Πρόγραµµα Μέτρησης & Επαλήθευσης). 
17. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, και αποκλειστικής 
υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτου προσώπου, ξένου προς τον Ανάδοχο. Υποχρεούται όµως 
να γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στο ∆ήµο, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία ή την 
αποκλειστική υπαιτιότητα και να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επισηµαίνεται 
ότι, από την εκτέλεση του Συµβατικού Αντικειµένου, καµία έννοµη σχέση δε δηµιουργείται µεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται µε το αντικείµενο της παρούσας. 
Οι υποχρεώσεις αναφέρονται συµπληρωµατικά µε αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα σηµεία της 
παρούσας. 
20. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Οι κοινές υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, ορίζονται ως εξής: α. Ο µέγιστος χρόνος 
απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται σε 10 εργάσιµες µέρες από την αποδεδειγµένη 
παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται ως ειδικότερο ζήτηµα στην ΣΠΥ. Σε περίπτωση κατά την οποία 
παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσµία, το περιεχόµενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό, β. Στα 
πλαίσια εκτέλεσης του Συµβατικού Αντικειµένου και σχετικά µε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί στις 
διάφορες δραστηριότητες του, ισχύουν τα εξής: Η γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, του 
Αναδόχου και του Ανεξάρτητου Συµβούλου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Για την 
τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά, παραστατικά, νοµικά έγγραφα, κλπ), θα χρησιµοποιείται η Ελληνική 
γλώσσα. Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση που συµφωνηθεί κάποιες 
ενότητες να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει περίληψη 
εγχειριδίων στην Ελληνική. Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Συµβατικού 
Αντικειµένου, θα χρησιµοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, από τη 
µεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιµοποιηθούν, παράγονται σε Αγγλική γλώσσα, θα 
µεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική µε ευθύνη και δαπάνη του, γ . Για την καθηµερινή 
ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο µε τρόπο και στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο µέρη και δηλώνεται 
στη ΣΠΥ που συνάπτεται, µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
21. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΠΤΩΤΟ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η κήρυξη του Οικονοµικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης, έχουν ως εξής: 
1. Ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
(Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ΣΠΥ και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
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εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 
Αρχής, που είναι σύµφωνες µε την ΣΠΥ ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσµία ή/και τις τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης της ΣΠΥ, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων 
που µπορεί να χορηγηθούν. 
2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών. Αν  κατά την  προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση  
κάνει ο ανάδοχος γραπτό αιτιολογηµένη αίτηµα παράτασης της προθεσµίας για  συµµόρφωσή, τότε η 
προθεσµία µπορεί να παραταθεί άλλες 30 ηµέρες. Εάν παρέλθουν οι άνω προθεσµίες χωρίς να 
συµµορφωθεί µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε (30) ηµέρες 
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. 
3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ΣΠΥ, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας της ΣΠΥ. 
4. Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου χωρίς αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του, ο τελευταίος 
δύναται να ζητήσει αποζηµίωση από την Αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105- 106 
του Εισαγ. Νόµου Α.Κ. 
5. Στην περίπτωση όπου η επιτευχθείσα Εξοικονόµηση Ενέργειας µετά την πλήρη τοποθέτηση των 
φωτιστικών/λαµπτήρων/σύστηµα τηλε-διαχείρησης υπολείπεται, µε υπευθυνότητα του Αναδόχου, µέχρι 5% 
της προσδιορισµένης στην προσφορά του, το κόστος της προκύπτουσας διαφοράς θα θεωρείται ποινική 
ρήτρα και θα κρατείται από τα επόµενα τιµολόγια (τριµήνου) του Αναδόχου χωρίς άλλες συνέπειες. Για 
κάθε απόκλιση πέραν του ορίου της προηγούµενης παραγράφου και µεγαλύτερη από το 5%, το κόστος της 
προκύπτουσας κάθε φορά ποινικής ρήτρας, θα προσαυξάνεται επιπλέον κατά 20% για κάθε επιπλέον 
µονάδα απόκλισης.  
6. Οι ποινικές ρήτρες για τις αστοχίες στη διάρκεια της ΣΠΥ (πέραν της επιτευχθείσας εξοικονόµησης 
ενέργειας, όπου ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5 ανωτέρω και στο χρονικό διάστηµα της καλή 
λειτουργίας του Συστήµατος), θα προσδιοριστούν αναλυτικά στο Εγχειρίδιο της ∆ιαδικασίας Ελέγχου - 
Πιστοποίησης - Πληρωµών, για την Περίοδο της Παρακολούθησης που θα καταρτίσει ο Ανεξάρτητος 
Σύµβουλος και θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, και το περιεχόµενο του οποίου θα τεθεί σε γνώση του 
Αναδόχου. Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό 
ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός µηνός από τη λήξη του κάθε οικονοµικού έτους. Στην 
περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άµεσα (εντός 
µηνός από την εκκαθάριση) και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, µε ισόποση κατάπτωση 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ µπορεί να προβλεφθεί και η συµψηφιστική λειτουργία για το σύνολο του 
ποσού στους αµέσως εποµένους λογαριασµούς. Από το προκύπτον ποσό της αµοιβής του Αναδόχου, θα 
αφαιρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί και δεν έχουν καταβληθεί µέχρι εκείνη τη χρονική 
στιγµή. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή µετάθεσης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
22. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΥ 
1. Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων  
της παρούσας σύµβασης να υποβάλει προσφυγή (άρθρο 205, ν. 4412/16), για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της απόφασης. 
2. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο Όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη διοικητική 
προσφυγή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  205 Ν.4412/16. 
3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΠΥ θα ισχύει η προβλεπόµενη στο παρακάτω άρθρο 28 της παρούσας 
επίλυση όλων των διαφορών/διαφωνιών που τυχόν ανακύπτουν µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας 
Αρχής. Εφόσον ο Ανάδοχος διαφωνεί µε την εκδοθείσα διαιτητική απόφαση δικαιούται να προσφύγει στα 
αρµόδια διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών και να ζητήσει την ακύρωσή της. 
23. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναµία εκπλήρωσης /ή για πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του, αν η αδυναµία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ως γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΠΥ. 
2. Ανωτέρα βία σηµαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι εκτός του ελέγχου του 
Αναδόχου που την επικαλείται, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και αν καταβλήθηκε µέγιστη 
επιµέλεια και σύνεση και το οποίο καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, 
χωρίς δική του υπαιτιότητα. 
3. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστηµα που αυτά 
συµβαίνουν µέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών 
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που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε (5) 
ηµέρες από τη χρονική στιγµή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία,. 
4. Εντός του συγκεκριµένου διαστήµατος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες 
ώστε να ξεπεράσει µερικώς ή ολικώς την αδυναµία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν 
αναφερθούν µέσα στην ανωτέρω προθεσµία και δεν προσκοµισθούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος 
στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την 
έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόµα και τη λήψη 
πρόσθετων µέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός των πλαισίων 
του αντικειµένου της παρούσας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. Πάντως, ο Ανάδοχος δεν θα υπέχει 
καµία υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση της ΣΠΥ όταν παρόµοια συνέχιση θα µπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του. 
6. Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται τα ακόλουθα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφέρονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, 
κρατικές πράξεις ή παραλείψεις, τροµοκρατικές ενέργειες, που εµποδίζουν την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση 
της ΣΠΥ, επιστράτευση, επίταξη ή εµπάργκο, καθώς και κάθε απρόβλεπτο, παρόµοιο γεγονός εφόσον 
βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών. Εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας 
βίας, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της ΣΠΥ θα παρατείνεται για χρονική περίοδο ίση µε τη διάρκεια του 
γεγονότος ανωτέρας βίας. 
7. Εάν, ως συνέπεια της ανωτέρας βίας προκληθεί απώλεια ή ζηµία στον Ανάδοχο και αποδειχθεί, τότε 
τούτος θα δικαιούται να πληρωθεί για την αξία της εργασίας που έγινε, σε σχέση µε την πρόοδο του έργου 
και κάθε τέτοιο ποσό θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό πληρωµής. Επίσης, για 
βλάβες που προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της ΣΠΥ χωρίς υπαιτιότητα 
του Αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από την Αναθέτουσα Αρχή που θα είναι ανάλογη 
µε την προκληθείσα ζηµία, το ποσόν της οποίας θα καθορίζεται από την οικονοµική του προσφορά  µε 
συνεκτίµηση του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση. 
24. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εάν ο ∆ήµος 
καθυστερεί την πληρωµή κάθε τιµολογίου που αντιστοιχεί στην τριµηνιαία αµοιβή του πέρα των 
προβλεπόµενων στο άρθρο 26 προθεσµιών.  
2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη ΣΠΥ, εάν ο ∆ήµος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. Περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ∆ήµου αποτελεί και η περίπτωση που 
για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλλεται η πληρωµή του Αναδόχου το αργότερο εντός του 3µηνου, οπότε ο 
Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΠΥ, σύµφωνα και µε τους όρους του άρθρου 6 της παρούσης και 
να διεκδικήσει το σύνολο των ανεξόφλητων αµοιβών για το υπόλοιπο, της ΣΠΥ. 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει 
µονοµερώς τη ΣΠΥ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α. Η ΣΠΥ έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης ΣΠΥ. 
β. Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της ΣΠΥ, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στο Μέρος Β - Γενικοί Όροι : Αποκλεισµός Υποψηφίων (άρθρο 3) της ∆ιακήρυξης, και ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της ΣΠΥ. Στην περίπτωση αυτής της 
καταγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από την 
Αναθέτουσα αρχή για κάθε ζηµία ή απώλεια που θα υποστεί εξ’ αυτού του λόγου. 
γ. Η ΣΠΥ δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασίας (άρθρο 258 της ΣΛΕΕ), υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση 
εξεδόθη µεταγενέστερα της σύναψης της ΣΠΥ. Άλλως, συντρέχει υπαιτιότητα από την πλευρά της 
Αναθέτουσας Αρχής που δεν ήλεγξε διεξοδικά προ της σύναψης της ΣΠΥ και ο Ανάδοχος διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από την Αναθέτουσα αρχή για κάθε ζηµία ή απώλεια την οποία και θα 
υποστεί εξ’ αυτού του λόγου. 
δ. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος 
των περιουσιακών του στοιχείων. 
3. Τα αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται από τη νόµιµη κοινοποίησή της από την 
Αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο. 
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Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά 
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

• Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

• Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

• Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή 
έµµεσα το αντικείµενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι 
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το αργότερο 30 ηµέρες µετά την καταγγελία της ΣΠΥ, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος µέρους του Συµβατικού Αντικειµένου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύµφωνα µε τη ΣΠΥ προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθάρισης των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να εξοφλήσει τα παραδοθέντα υλικά και 
αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, που δεν έχει ακόµα πληρώσει σύµφωνα µε την προσφορά 
του Αναδόχου. 
25. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της εγκατάστασης στον Ανάδοχο µετά την 
υπογραφή της ΣΠΥ. Η παράδοση θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή, η οποία θα συντάξει για τον σκοπό αυτό 
Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης, που θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την χρήση της 
Εγκατάστασης, κατά τον χρόνο λήξης της ΣΠΥ ή τον χρόνο που επέρχονται τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας, σε οριζόµενη από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή, η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο 
Παραλαβής Χρήσης, που θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά τα οριζόµενα κατωτέρω. 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την χρήση της Εγκατάστασης  στην Αναθέτουσα Αρχή στην 
κατάσταση που θα βρίσκεται αυτή κατά την ηµεροµηνία λήξης ή λύσης της παρούσας ΣΠΥ, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση είναι σε λειτουργική ετοιµότητα. Προς τον σκοπό αυτό, (6) µήνες πριν τη 
λήξη της ΣΠΥ τα συµβαλλόµενα µέρη, θα συντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο καταγραφής της 
κατάστασης της Εγκατάστασης και του υπάρχοντος εξοπλισµού, που την καθιστά λειτουργική. Αν η 
ανωτέρω διαδικασία δεν διενεργηθεί εντός αυτής της προθεσµίας, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 
µετά την πάροδο (6) µηνών από τη σχετική έγγραφη όχληση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Κατά την παράδοση, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλα τα σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης, λειτουργίας 
Η/Μ εξοπλισµού καθώς και οιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, τεχνικά ή µη, τα οποία σχετίζονται µε τη 
λειτουργία ή επηρεάζουν τη λειτουργία της εγκατάστασης, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στην 
πραγµατική κατάσταση της, σύµφωνα και µε τους όρους της παρ. 2, του άρθρου 22, της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά και καταλαµβάνει χωρίς οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο κάθε 
προσάρτηµα, κατασκευή, εγκατάσταση και στοιχείο εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου κάθε στοιχείου 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, λογισµικού ή περιφερειακών και όλα τα λοιπά δικαιώµατα και στοιχεία 
ενεργητικού του Αναδόχου τα οποία απέκτησε ή χρησιµοποίησε σε σχέση µε τη µελέτη, κατασκευή, 
ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργασθεί πλήρως µε την Αναθέτουσα Αρχή στη λειτουργία της εγκατάστασης προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη µεταβίβαση της λειτουργίας αυτής. 
26. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η αµοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται µε βάση τα  ποσά που αναφέρονται στην Οικονοµική 
Προσφορά του και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι προβλεπόµενες µειώσεις κόστους 
λειτουργίας, παράλληλα µε την αναβάθµιση του Συστήµατος, που εγγυάται ο Ανάδοχος. Αναλυτικότερα: 
1. Βάση για τον υπολογισµό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσµευτική του πρόταση για 
τη συνολική εξοικονόµηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης (περιλαµβάνεται το συνολικό κόστος υπηρεσιών, 
υλικών και εργασιών εγκατάστασης) και  περιλαµβάνεται στην Οικονοµική του Προσφορά. 
2. Στο τέλος κάθε τριµήνου ο Ανάδοχος, θα υποβάλει λογαριασµό στην Αναθέτουσα Αρχή µε το ποσό 
αµοιβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Οικονοµική του Προσφορά (Ετήσια αµοιβή* Το ποσοστό 
κατανοµής αµοιβής τριµήνου του πίνακα 2).   
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Πίνακας 2 : Κατανοµή  της Ετήσια αµοιβής τριµήνου ανάλογα µε τις ώρες λειτουργίας  ανά εποχή   

 
3. Ειδικά, προβλέπεται για την περίοδο εκτέλεσης του έργου (από την έναρξη τοποθέτησης 
φωτιστικών/λαµπτήρων/προβολέων µέχρι την ολοκλήρωση), ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει 
τριµηνιαίους λογαριασµούς εξοικονόµησης ενέργειας, µε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο λογαριασµός θα αφορά την εξοικονόµηση που έχει επιτευχθεί 
αναλογικά, µε τον τοποθετηθέντα εξοπλισµό του αναδόχου (φωτιστικά, λαµπτήρες, κλπ) εκείνο το τρίµηνο. 
4. Ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος υποχρεούται να εγκρίνει ή να διαµορφώσει τον τελικό λογαριασµό εντός 15 
ηµερών από την υποβολή του (µε βάση το Πλάνο Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονοµήσεων 
ενέργειας που θα περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο, από την Αναθέτουσα Αρχή, Εγχειρίδιο Λειτουργίας & 
Ελέγχου που θα έχει εκπονήσει) και να εκδίδει πιστοποιητικό τριµηνιαίας εξοικονόµησης. Το πιστοποιητικό 
τριµηνιαίας εξοικονόµησης ενέργειας διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή και κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 
Βάσει του πιστοποιητικού τριµηνιαίας εξοικονόµησης ενέργειας του Ανεξάρτητου Συµβούλου, ο Ανάδοχος 
θα εκδώσει το τιµολόγιο της αντίστοιχης τριµηνιαίας αµοιβής και θα κοπεί από την αναθέτουσα αρχή το 
αντίστοιχο ένταλµα πληρωµής.  
5. Η Αναθέτουσα Αρχή, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2 & 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να 
παραδίδει στον Ανάδοχο εντός (10) ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου, το πιστοποιητικό «Βεβαίωση 
Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ»  προκειµένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο η τριµηνιαία 
του αµοιβή από τον Ειδικό Λογαριασµό (escrow account) που έχει δηµιουργηθεί για αυτό το σκοπό (παρ. 7 
του παρόντος άρθρου) και στον οποίο  θα κατατίθενται σταδιακά από την ∆ΕΗ, τα εκχωρηθέντα σύµφωνα 
µε την παρ. 6 του παρόντος από τον ∆ήµο ανταποδοτικά τέλη συνολικού ποσού 12.819.042,76€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  Ο ανάδοχος θα επιδίδει το  πιστοποιητικό «Βεβαίωση Τριµηνιαίας 
Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» στην ∆.Ε.Η., η οποία στα πλαίσια της σύµβασης εκχώρησης, θα 
φέρει τα εισπρατόµενα ανταποδοτικά τέλη µέχρι την εξοφληση του εκάστοτε ποσού που αναγράφεται στο 
ως άνω πιστοποιητικό, στον Ειδικό Λογαριασµό της παρ. 7 και ο µεσεγγύούχος θα αποδίδει στον Ανάδοχο 
από τα ταµειακά διαθέσιµα του escrow account κάθε ποσό που κατατίθεται από την ∆ΕΗ µεχρι την κάλυψη 
του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ». Μετά από το πέρας ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή του πιστοποιητικού «Βεβαίωση 
Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ» από τον ανάδοχο στον µεσσεγγύουχο, και σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί  το ποσό που έχει κατατεθεί µέχρι τότε στο escrow 
account από την ∆.Ε.Η., για κάλυψη της συνολικής αµοιβής τριµήνου, τότε ο Μεσεγγυούχος γνωστοποιεί 
στην Αναθέτουσα Αρχή το ακριβές ποσό που αποδέσµευσε συνολικά έναντι του συγκεκριµένου ποσού που 
αναγράφει το πιστοποιητικό και το χρηµατικό ποσό  που υπολείπεται για την πλήρη κάλυψη του ποσού 
τριµηνιαίας αµοιβής (βάση του πιστοποιητικού). Ο ∆ήµος υποχρεούται να το συµπληρώνει δια του τακτικού 
του προϋπολογισµού και µέσα σε διάστηµα (1) µηνός το υπόλοιπό πληρωµής που δεν καλύφθηκε από το 
escrow account. Εφόσον ο ∆ήµος δεν καταβάλει την εν λόγω πληρωµή του Αναδόχου εντός (1) µηνός, τότε 
ο Ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει, διαζευτικά/ή σωρευτικά κατά την κρίση του, τα δικαιώµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 24 της παρούσης, ήτοι : α. να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του, εάν ο 
∆ήµος καθυστερεί την πληρωµή κάθε τιµολογίου πέρα του (1) µηνός και β. να καταγγείλει τη ΣΠΥ για τον 
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λόγο ότι ο ∆ήµος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και να διεκδικήσει το σύνολο των 
ανεξόφλητων αµοιβών του έως την ηµεροµηνία καταγγελίας, µε βάση την ΣΠΥ. 
Στην περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόµηση είναι µεγαλύτερη της προσφερόµενης, τότε το 
προκύπτον οικονοµικό όφελος θα διαµοιράζεται σε Ανάδοχο και Αναθέτουσα Αρχή. Ο διαµοιρασµός του 
οφέλους θα γίνεται αναλογικά, µε βάση την προσφορά του Αναδόχου και θα καλύπτεται από την 
προβλεπόµενη ρήτρα αναθεώρησης, σε ό,τι αφορά την πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου. Το οικονοµικό 
όφελος θα προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού τριµηνιαίας εξοικονόµησης 
ενέργειας « βεβαίωση τριµηνιαίας  αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
6. Ο ∆ήµος έχει λάβει την υπ’ αριθµ. 51/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί εκχώρησης 
µέρους των τελών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014, κατά την έναρξη της 
συγκεκριµένης διαγωνιστικής διαδικασίας, το ύψος των οποίων έχει προσδιοριστεί επακριβώς στην σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 230/2017 και ανέρχεται σε 14.937.636,25€ (έγκριση της διάθεσης 
πιστώσεων, πολυετών – συνεχιζόµενων υποχρεώσεων του ∆ήµου για την διάρκεια της περιόδου ισχύος 
της ΣΠΥ). Ο ∆ήµος υποχρεούται εντός διαστήµατος (15) ηµερών από σήµερα, να υπογράψει τη σύµβαση 
ενεχυρίασης απαιτήσεων που επισυνάπτεται ως παράρτηµα 2 της παρούσας Σύµβασης  και να την 
επιδώσει νοµίµως στην Αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. 
7. Για την πληρωµή του Αναδόχου θα δηµιουργηθεί Ειδικός Λογαριασµός escrow account 
(Καταπιστευτικός) σε αναγνωρισµένο Πιστωτικό Ίδρυµα και σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία που θα 
λειτουργεί ως Μεσεγγυούχος για την αποδέσµευση των τριµηνιαίων αµοιβών του Αναδόχου, µε βάση τη 
ΣΠΥ, και την σύµβαση µεσεγγυήσης του παραρτήµατος 1 της παρούσας σύµβασης. Στο λογαριασµό αυτό 
θα κατατίθεται από τη ∆ΕΗ, µέρος των ανταποδοτικών τελών βάσει της  διαδικασίας που περιγράφεται 
αναλυτικά στο παρόν άρθρο, υπό παρ. 5 και στην Σύµβαση ενεχυριάσης απαιτήσεων συνολικού ποσού 
12.819.042,76€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) που αποτελεί το Παράρτηµα 2 της παρούσας 
σύµβασης. Ο  ∆ήµος υποχρεούται εντός (30) ηµέρων, να υπογράψει την σύµβαση Μεσεγγύησης που 
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1 της παρούσας Σύµβασης µε τον Ανάδοχο και µε το Πιστωτικό Ίδρυµα που 
θα υποδείξει ο Ανάδοχος. Τα Παραρτήµατα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
Σύµβασης. Οι περιοδικές  τριµηνιαίες πληρωµές του Αναδόχου θα πραγµατοποιούνται, από τον Ειδικό 
Λογαριασµό (escrow account) που θα τηρείται για το συγκεκριµένο έργο και στον οποίο θα κατατίθεται 
µέρος των  ανταποδοτικών τελών του ∆ήµου για την εξόφληση των ποσών που θα βεβαιώνονται στην 
εκάστοτε «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ» και  µέχρι το ύψος της  συνολικής 
αµοιβής του Αναδόχου, ποσού 12.819.042,76€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), όπως αναγράφεται στις 
Συµβάσεις του Παραρτήµατος 1 και 2.  
8. Ως χρόνοι αναφοράς για την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται οι 
χρόνοι που αναφέρονται στην ΣΠΥ. 
9. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του νόµου 4412/2016. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την αφαίρεση όλων των νόµιµων κρατήσεων. Ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή 
άλλων οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά την  απελευθέρωση του ποσού 
αµοιβής του αναδόχου από το escrow account, αρκεί η επίδειξη του Πιστοποιητικού «βεβαίωση τριµηνιαίας 
Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου του φπα» στον µεσεγγυούχο. Το ποσό που αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό θα  αναγράφει την πληρωτέα αµοιβή του αναδόχου µετά τις νόµιµες κρατήσεις. 
27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΥ 
1. Η ΣΠΥ µπορεί να παρατείνεται µε ή χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.  
2. Η πρόταση του Αναδόχου βασίζεται στο ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των υπαρχόντων ιστών του 
Συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα. 
3. Εάν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και της φωτοµετρικής µελέτης προκύπτει ότι υπάρχει συµφερότερη 
λύση, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική και οικονοµική πρόταση προς διαπραγµάτευση στην 
Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τις διατάξεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν.4412/2016 και 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
28. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Σε ό,τι αφορά το καθεστώς δικαιοδοσίας, το εφαρµοστέο δίκαιο και την διαδικασία επίλυσης διαφορών, 
αναφέρονται τα εξής µε σειρά προτεραιότητας: α. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική µε το περιεχόµενο 
της ΣΠΥ, ο ∆ήµος και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, β. Κατά κάθε πράξης, απόφασης 
ή παράλειψης οργάνων του ∆ήµου που βλάπτει έννοµο συµφέρον του Αναδόχου, αυτός υποβάλλει 
ένσταση ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής εκπροσωπούµενης νοµίµως εν προκειµένω από το ∆Σ εντός (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε αυτόν της 
βλαπτικής πράξης, γ) Εάν η διαφωνία εξακολουθεί, δύναται να επιλυθεί µε προσφυγή στη διαιτησία του 
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ΤΕΕ. Κάθε µέρος θα έχει το δικαίωµα να επιλέξει έναν διαιτητή από τους εγγεγραµµένους στον σχετικό 
κατάλογο διαιτητών και θα οριστεί και ένας επιδιαιτητής κατ’ επιλογή του ΤΕΕ. Ο Ανεξάρτητος Σύµβουλος 
είναι υποχρεωµένος να παρίσταται στις συνεδριάσεις. δ) Εάν η ρήτρα διαιτησίας είναι ανέφικτη ή 
ανεφάρµοστη  οι έννοµες σχέσεις και διαφορές που θα προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και 
ερµηνεία της ΣΠΥ µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη 
οργάνου του ∆ήµου ή άλλου συµβαλλόµενου µε τον ∆ήµο και πάντοτε σε σχέση µε συγκεκριµένη Σύµβαση, 
θα διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό, αλλά και δικονοµικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρµόδια για την 
επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς των συµβαλλοµένων θα είναι τα καθ' ύλην αρµόδια δικαστήρια της 
Αθήνας. 
29. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οι γνωστοποιήσεις – κοινοποιήσεις στα πλαίσια της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής: 
1. Σε όποιο σηµείο της ΣΠΥ υπάρχει διάταξη για τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος 
ή δήλωσης οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην ΣΠΥ, η ειδοποίηση θα γίνεται 
εγγράφως. 
2. Κάθε ειδοποίηση είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και περιέχει αίτηµα βεβαίωσης παραλαβής. 
3. Ειδοποίηση µε τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία ή e-mail θα είναι έγκυρη και θεωρείται ότι έγινε την ηµέρα 
της αποστολής του. Κάθε γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή επίδοση κάθε εγγράφου θα πραγµατοποιείται 
εγκύρως ως προς κάθε συµβαλλόµενο στις εξής διευθύνσεις, όπως αναφέρονται στη συνέχεια: Προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, προς τον Ανεξάρτητο Σύµβουλο, και προς τον Ανάδοχο. 
4. Οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, κάθε δε τέτοια 
ειδοποίηση θα αποκτά ισχύ (15) ηµέρες µετά την ειδοποίηση. 
30. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
Το καθεστώς εµπιστευτικότητας – εχεµύθειας, ορίζεται ως εξής: 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει εµπιστευτικούς τους όρους της ΣΠΥ, 
και εφόσον γνωστοποιούνται σε αυτήν σαν εµπιστευτικοί. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αποκαλύψει τους 
χαρακτηριζόµενους ως εµπιστευτικούς όρους της ΣΠΥ χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύνανται να αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες στους 
εργαζοµένους, σε εργολάβους και τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύµατα και στο λοιπό προσωπικό που 
απασχολούν. 
3. Οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν 
απαιτείται από το νόµο ή για την προσήκουσα εκπλήρωση της Σύµβασης. 
4. Η εµπιστευτικότητα των ως άνω στοιχείων ή εγγράφων αίρεται σε δικαστικές διαφορές, κατόπιν ρητής 
συµφωνίας των συµβαλλοµένων ή σε περίπτωση που καταστούν ευρέως γνωστά, χωρίς να έχει 
µεσολαβήσει παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 
31. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι γενικής εφαρµογής διατάξεις της παρούσας σύµβασης, ορίζονται ως εξής: 
1. Η καθυστέρηση από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο όσον αφορά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος, 
βάσει της ΣΠΥ, δεν βλάπτει ούτε ερµηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωµα το οποίο έχει αποκτήσει. 
2. Η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις κάποιου συµβαλλοµένου από τη παρούσα ΣΠΥ, πρέπει να γίνεται 
εγγράφως από τον χορηγούντα την απαλλαγή συµβαλλόµενο. Κάθε µεµονωµένη ή και µερική άσκηση 
δικαιώµατος δεν εµποδίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος. 
3. Η έλλειψη νοµιµότητας, η ακυρότητα ή η µη εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης της ΣΠΥ δεν επηρεάζει τη 
νοµιµότητα, εγκυρότητα ή εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. 
4. Η Σύµβαση υπογράφεται σε (10) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελούν µετά την υπογραφή των 
ένα και το αυτό πρωτότυπο έγγραφο. 
5. Ο Ανάδοχος θα διορίσει έναν εκπρόσωπο και θα του παραχωρήσει κάθε αναγκαία εξουσία για να ενεργεί 
για λογαριασµό του στην παρούσα ΣΠΥ, ενώ µπορεί να ανακαλέσει τον διορισµό του εκπροσώπου του και 
να διορίσει αντικαταστάτη. 

 
Η παρούσα σύµβαση συντάθηκε σε 10 αντίγραφα και πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό 16695 στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου.      
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ∆ΗΜΟΣ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

Στα Καλύβια Θορικού και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις …../…../2018, ηµέρα ……….., οι κατωτέρω 

συµβαλλόµενοι: 

1. Το Νοµικό Πρόσωπο ……………….… µε την επωνυµία «……………………», που εδρεύει 

………………. και εκπροσωπείται νόµιµα, για την υπογραφή της παρούσας, από ………….…, 

καλούµενο εφεξής «Μεσεγγυούχος».  

2. Ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Σαρωνικού», που εδρεύει 

στα Καλύβια Θορικού, οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. 

Γεώργιο Β. Σοφρώνη, εφεξής καλούµενος «Οφειλέτης». 

3. Η Ένωση Εταιρειών µε την επωνυµία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (GLOBITEL A.Ε.-OTE A.E.)», που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός ………..…, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο (κοινό 

εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών), εφεξής καλούµενη «∆ικαιούχος».  
4. Η Ανώνυµη εταιρεία µε  την επωνυµία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εµπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών 

Συστηµάτων Ανώνυµη Εταιρεία», µε διακριτικό τίτλο «GLOBITEL A.E», ως µέλος της ανωτέρω Ένωσης 

Εταιρειών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός ∆αβάκη 17, µε ΑΦΜ 998535746, ∆.Ο.Υ Φ.Α.Ε.  Πειραιά.  

5. Η Ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», µε 

διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ως µέλος της ανωτέρω Ένωσης Εταιρειών, που εδρεύει στο Μαρούσι 

Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99, µε ΑΦΜ  094019245, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1 Με την υπ’ αριθµ. 300/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη κατακυρώθηκε το έργο 

“Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού” στο ∆ικαιούχο, µε αντικείµενο 

την “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 

και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο Σαρωνικού” και υπεγράφη η από 

../../2018 Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ).  

1.2 Το συµβατικό αντικείµενο του έργου ανέρχεται στα 12.819.042,76€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Σαρωνικού, προερχόµενες από ανταποδοτικά 

τέλη, εκτεινόµενα στο σύνολο της διάρκειας της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) για 12 έτη συν τυχόν 

παρατάσεις αυτής. Η ΣΠΥ έχει εγκριθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη. 

1.3  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σαρωνικού, µε την υπ΄ αριθµ. …….. /2017 απόφασή του, ενέκρινε: 

• Τη σύναψη Σύµβασης Εκχώρησης κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 

(όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του νόµου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Οφειλέτη από τα 

ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας - Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (∆.Ε.Η. Α.Ε.) από τους 

κατά νόµο υπόχρεους που βρίσκονται µέσα στη διοικητική περιφέρεια του Οφειλέτη υπέρ του 

Οφειλέτη, µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδει η ∆.Ε.Η. Α.Ε., 

άλλως ο εκάστοτε πάροχος και αποδίδει εν συνεχεία στον Οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

25/1975 «Τέλη ΟΤΑ - Είσπραξη από ∆ΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι του 
ποσού που αντιστοιχεί στην Συµβατική Αµοιβή του αναδόχου, ήτοι ποσού 12.819.042,76€. 

1.4 Με την υπ’ αριθµ. …/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη, οριστικοποιήθηκε το 

τελικό ποσό για τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού (escrow account) στο 

……………………… ύψους 12.819.042,76€ για την συγκεκριµένη Σύµβαση ΣΠΥ, ο ∆ικαιούχος του ως άνω 

Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού (escrow account) και το ποσό δέσµευσης ανά 

περίοδο πληρωµής για την Σύµβαση ΣΠΥ: “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο 

∆ήµο Σαρωνικού”. Το ποσό δέσµευσης αντιστοιχεί στην συµβατική αµοιβή του δικαιούχου ανά έτος, βάσει 

της οικονοµικής προσφοράς του δικαιούχου και στην από ………….. υπογεγραµµένη σύµβαση, και δίνεται 

στο παράρτηµα 1 της παρούσας σύµβασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 
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Επιπροσθέτως: 

• Τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού στον οποίο θα κατατίθενται οι 

Εκχωρούµενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου της ΣΠΥ. 

• Τον ορισµό του Μεσεγγυούχου ως χειριστή και Μεσεγγυούχου των παραπάνω ποσών 

(εκχωρούµενων απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν και την χορήγηση σε αυτόν ανέκκλητης 

εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στα πλαίσια της από 

………. Σύµβασης.  

• Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου του Οφειλέτη να οριστικοποιήσει το ποσό, τους ειδικότερους όρους 

και συµφωνίες για τη σύσταση του παραπάνω Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού 

και να υπογράψει τις σχετικές Συµβάσεις. 

• Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου του Οφειλέτη να προβεί σε κάθε νόµιµη απαραίτητη ενέργεια για 

την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ήδη µε την παρούσα ο Οφειλέτης και ο ∆ικαιούχος συµφωνούν και συναποδέχονται να ορισθεί ο 

Μεσεγγυούχος χειριστής και Μεσεγγυούχος του escrow account και χορηγούν σε αυτόν την ανέκκλητη 

εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα συµφωνηθούν ειδικότερα στη Σύµβαση αυτή.  

 

Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συµφωνίας, ο Οφειλέτης και ο ∆ικαιούχος συµφωνούν ότι το ποσό των 

Εκχωρούµενων Ετήσιων Απαιτήσεων θα κατατίθεται σε Ειδικό Καταπιστευτικό (∆εσµευµένο) Λογαριασµό 

(escrow account) του Μεσεγγυούχου, το οποίο θα αποδεσµεύεται και θα εκταµιεύεται προς τον ανάδοχο, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

  

Για το σκοπό αυτό ο ∆ικαιούχος συστήνει τον υπ’ αριθ. ….… Ειδικό Καταπιστευτικό (∆εσµευµένο) 

Λογαριασµό (εφεξής καλούµενο «Λογαριασµός») στον Μεσεγγυούχο, στον οποίο θα κατατίθενται  τα 

ενεχυριαζόµενα ανταποδοτικά τέλη το συνολικό ύψος της αµοιβής του αναδόχου από την σύµβαση ΣΠΥ, 

ήτοι ποσού 12.819.042,76€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
Ο Οφειλέτης και ο ∆ικαιούχος παρέχουν ήδη µε την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και 

εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασµού, σύµφωνα µε τους παρακάτω 

ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συµφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της φύσεως και του 

σκοπού τους: 

• Ο Οφειλέτης έχει συστήσει σύµβαση ενεχυρίασης απαίτησης Ανταποδοτικών Τελών µέχρι το ύψος της 

συνολικής αµοιβής του ∆ικαιούχου και για  το σύνολο της συµβατικής Περιόδου, αρχική ή κατά 

παράταση, συνολικού ποσού 12.819.042,76€. Πιστό αντίγραφο της σύµβασης ενεχυρίασης απαίτησης 

επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1 της παρούσας σύµβασης. Η σύµβαση ενεχυρίασης απαίτησης έχει 

επιδοθεί νοµίµως µε δικαστικό επιµελητή στην ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Η ∆ΕΗ υποχρεούται, 

χωρίς κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή αµφισβήτησης, βάσει της σύµβασης ενεχυρίασης απαίτησης του 

Παραρτήµατος 1 να καταθέτει αµελλητί τα ποσά των Ανταποδοτικών Τελών που εισπράττει για 

λογαριασµό του Οφειλέτη, σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην σύµβαση αυτή, δια του 

παρόντος συντεινόµενου λογαριασµού Μεσεγγύησης. Ρητά συµφωνείται ότι η εν λόγω υποχρέωση, ως 

άµεσα συνδεόµενη µε την εκτέλεση της Σύµβασης Έργου, ακολουθεί, ως προς τη διάρκειά της, όλη τη 

διάρκεια της Κύριας Σύµβασης, τυχόν παρατάσεις, επεκτάσεις, επαναλήψεις ή συµπληρώσεις της, έως 

της τελικής ολοκληρώσεώς της και της εκκαθαρίσεως των σχετικών λογαριασµών µεταξύ οφειλέτη και 

δικαιούχου. Επίσης, ρητά συµφωνείται, ότι οι όροι και συµφωνίες της παρούσας Σύµβασης τυγχάνουν 

απολύτως δεσµευτικοί καθ’ όλη τη διάρκειά της για όλα τα µέρη και ιδίως, τόσο για τον κατά την 

υπογραφή της σύµβασης Καταθέτη, όσο όµως και για κάθε τρίτο Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

φορέα είσπραξης των Ανταποδοτικών Τελών του Οφειλέτη, που µπορεί οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια 

της κύριας Σύµβασης του Έργου, να αντικαταστήσει ή διαδεχθεί ή υποκαταστήσει τον σηµερινό 

Καταθέτη στις υποχρεώσεις του, είτε λόγω εταιρικής µεταβολής του προσώπου του τελευταίου, είτε 

λόγω αλλαγής του παρόχου ενέργειας, είτε λόγω ειδικής ή καθολικής διαδοχής, είτε σε κάθε περίπτωση 
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για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο τρίτος Πάροχος θα υπεισέρχεται άµεσα και άνευ άλλης 

προϋπόθεσης στις υποχρεώσεις της παρούσας σύµβασης χωρίς κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή 

αµφισβήτησης. 

• ∆εδοµένου ότι οι αµοιβές του ∆ικαιούχου, είναι σε τριµηνιαία βάση, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να 

υποβάλει προς το Μεσεγγυούχο πιστοποιητικό «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ», που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από τον Οφειλέτη. Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί 

µετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης εντάλµατος πληρωµής, και προσκόµισης όλων των 

απαραίτητων έγγραφών από τον Ανάδοχο (τιµολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κτλ), 

και µετά την αφαίρεση νόµιµων κρατήσεων. Για το λόγο αυτό, η «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής 

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ»,  αποτελεί το µόνο αναγκαίο παραστατικό, τόσο για την ∆.Ε.Η., όσο και 

για τον µεσεγγυούχο  για την καταβολή του ποσού της απαίτησης που αναγράφεται και βεβαιώνεται  σε 

αυτό. 

• Με την προσκόµιση της «βεβαίωσης τριµηνιαίας αµοιβής αναδόχου Συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ», ο Μεσεγγυούχος υποχρεούται ανάλογα µε τα ταµειακά διαθέσιµα του escrow account να 

αποδεσµεύει το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, στον τελικό λογαριασµό του 

δικαιούχου και σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης θα είναι υπόχρεος ανόρθωσης κάθε ζηµίας που 

υφίσταται ο ∆ικαιούχος. ∆εδοµένου ότι κατά τον χρόνο προσκόµισης του πιστοποιητικού µπορεί να µην 

υπάρχει διαθέσιµο το αναγραφόµενο ποσό, συµφωνείται ότι θα αποδεσµεύονται τα διαθέσιµα ποσά 

σταδιακά (όπως τα καταθέτει η ∆ΕΗ στον escrow account), µέχρι την κάλυψη του ποσού  που 

αναγράφεται στο πιστοποιητικό «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ».  Μετά 

από το πέρας 90 ηµερών από την προσκόµιση έκαστου πιστοποιητικού «Βεβαίωση Τριµηνιαίας 

Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ» από τον ανάδοχο στον µεσσεγγύουχο, και σε περίπτωση που 

για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί το ποσό που έχει κατατεθεί από την ∆.Ε.Η. στο escrow account για 

κάλυψη της συνολικής αµοιβής τριµήνου, τότε ο Μεσεγγυούχος γνωστοποιεί στον οφειλέτη  το ακριβές 

ποσό που αποδέσµευσε συνολικά έναντι του συγκεκριµένου ποσού που αναγράφει το πιστοποιητικό, 

και το χρηµατικό ποσό που υπολείπεται για την πλήρη κάλυψη του ποσού τριµηνιαίας Αµοιβής (βάσει 

του πιστοποιητικού). Ο  οφειλέτης υποχρεούται να συµπληρώνει δια του τακτικού του προϋπολογισµού 

µέσα σε διάστηµα (1) ενός µηνός, το υπόλοιπο Αµοιβής που δεν καλύφθηκε από τον escrow account. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ  
4.1 Το παρόν συµφωνητικό εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής του και διαρκεί καθόλη τη διάρκεια της 

Κύριας Σύµβασης Έργου, καταλαµβάνοντας τυχόν παρατάσεις, επεκτάσεις, επαναλήψεις ή συµπληρώσεις 

της, έως της τελικής ολοκληρώσεώς της και της εκκαθαρίσεως των σχετικών λογαριασµών µεταξύ οφειλέτη 

και δικαιούχου. 

4.2 Η αµοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εντολών που του 

χορηγούνται ορίζεται στο ποσό των …………….€ για κάθε συναλλαγή και θα βαρύνει τον ∆ικαιούχο. 

4.3 Ρητά συµφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής µεταφοράς ποσών σε λογαριασµούς των Καταθετών 

βαρύνουν τον ∆ικαιούχο. 

4.4. Σε περίπτωση λήξης του συµβατικού χρόνου, όπως ορίστηκε παραπάνω, το παρόν συµφωνητικό 

λύεται αυτοδικαίως και το τυχόν υπολειπόµενο δεσµευµένο προϊόν θα αποδεσµεύεται και θα αποδίδεται 

από το Μεσεγγυούχο στον Οφειλέτη εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε µεταφορά στον υπ’ αριθµ. GR 
……….… τραπεζικό λογαριασµό αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν ειδικής προς 

τούτο εντολής του Οφειλέτη που θα χορηγείται προς το Μεσεγγυούχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1 Ο Μεσεγγυούχος δε θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τον Οφειλέτη και τον 

∆ικαιούχο, παρά µόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

5.2 Όλοι οι όροι της παρούσας συνοµολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει 

αποκλειστικά εγγράφως. Κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται παρέχει 

δικαίωµα αποζηµίωσης του θιγόµενου µέρους έναντι του υπαιτίου, η δε µη ενάσκηση τυχόν δικαιωµάτων 

αποζηµίωσης επί µακρού χρόνου δεν συνιστά παραίτηση εξ αυτών.Τα µέρη συµφωνούν και εγγυώνται ότι 

θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από την Σύµβαση αυτή καθ’ όλη τη διάρκειά 

της. Πάντως συµφωνείται ρητά, ότι σε περίπτωση που αυτή καταγγελθεί από οιοδήποτε µέρος οι όροι της 
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θα εξακολουθούν να ισχύουν έως της εκδόσεως αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως αναγνωρίσεως ή µη 

της βασιµότητος του λόγου καταγγελίας. Τυχόν καταγγελία δύναται να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο.  

5.3 Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα µέρη συµφωνούν ότι αποκλειστική 

αρµοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

 

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται, 

όπως ακολουθεί.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Στα Καλύβια Θορικού και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις …../…../2018, ηµέρα ……….., µεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ 
Του Ο.Τ.Α µε την επωνυµία «∆ήµος Σαρωνικού» (καλούµενος εφεξής ο ∆ήµος) που εδρεύει στα Καλύβια 

Θορικού, οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, και εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσης από 

τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Σοφρώνη, του ……………., κάτοικο του ∆ήµου, οδός ………………….………, που 

είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή της παρούσης συµβάσεως µε απόφαση του 

…………………….., σύµφωνα µε το υπ’ …………………..………., η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. ................................. απόφαση Περιφέρειας ............. 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ   

1. Της Ένωσης Εταιρειών µε την επωνυµία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (GLOBITEL A.Ε.-OTE A.E.)», που εδρεύει 

στην Αθήνα, στο ………. (οδός ………………….) και εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της 

παρούσης από τον κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο του Αντωνίου, (κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης 

Εταιρειών), κάτοικο Αµαρουσίου, οδός Λ. Κηφισίας 99, που είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος για την 

υπογραφή της παρούσης συµβάσεως, σύµφωνα µε το από 21/12/2017 Ιδιωτικό Συµφωνητικό της 

Ένωσης Εταιρειών. 

2. Της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εµπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών 

Συστηµάτων Ανώνυµη Εταιρεία», µε διακριτικό τίτλο «GLOBITEL A.E», ως µέλος της ανωτέρω Ένωσης 

Εταιρειών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός ∆αβάκη 17, µε ΑΦΜ 998535746, ∆.Ο.Υ Φ.Α.Ε.  Πειραιά.  

3. Της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», 

µε διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ως µέλος της ανωτέρω Ένωσης Εταιρειών, που εδρεύει στο Μαρούσι 

Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99, µε ΑΦΜ  094019245, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

Άρθρο 1 
Ο ∆ήµος σε συνέχεια ανοιχτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού συνήψε µε τον Ανάδοχο Σύµβαση για την 

παροχή υπηρεσιών “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού 

Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικό” (εφεξής 

ΣΠΥ) για χρονικό διάστηµα 12 ετών, σύµφωνα µε τους στην ΣΠΥ περιλαµβανόµενους όρους και συµφωνίες.  

Η Συµβατική Αµοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σύµφωνα µε την προσφορά του σε ποσό 12.819.042,76€ 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και ο ∆ήµος υποχρεούται να την καταβάλλει στον Ανάδοχο σε περιοδικές 

τριµηνιαίες πληρωµές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ).  

1.1. Με την υπ’ αριθµ. ……/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη κατακυρώθηκε το 

έργο “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων 

Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικό” στο ∆ικαιούχο, µε 

αντικείµενο την “Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού 

Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικό” και 

υπεγράφη η από ……./……/2018 Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) µαζί µε τα Παραρτήµατά της.  

1.2. Ο προϋπολογισµός του Αντικειµένου / ποσό κατακύρωσης του έργου ανέρχεται στα 12.819.042,76€  

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου 

Σαρωνικού, προερχόµενες από τα ανταποδοτικά τέλη του, εκτεινόµενα στο σύνολο της διάρκειας της 

Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) για 12 έτη συν τυχόν παρατάσεις αυτής. Η ΣΠΥ έχει εγκριθεί µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Οφειλέτη. 

1.3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σαρωνικού, µε την υπ΄ αριθµ. …… /…….. απόφασή του, 

ενέκρινε: 

• Τη σύναψη Σύµβασης Εκχώρησης κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 

(όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του νόµου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Οφειλέτη από τα 

ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας - Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (∆.Ε.Η. Α.Ε.) από τους 

κατά νόµο υπόχρεους που βρίσκονται µέσα στη διοικητική περιφέρεια του Οφειλέτη υπέρ του 
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Οφειλέτη, µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδει η ∆.Ε.Η. και 

αποδίδει εν συνεχεία στον Οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ - 

Είσπραξη από ∆ΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στην Συµβατική Αµοιβή του αναδόχου.  

• Τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού στον οποίο θα κατατίθενται οι 

Εκχωρούµενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου της ΣΠΥ. 

• Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Σαρωνικού να προβεί σε κάθε νόµιµη απαραίτητη ενέργεια για 

την διαµόρφωση των ειδικων όρων  και υπογραφή της σύµβαση ενεχυρίασης Απαίτησης. 

 

 

Άρθρο 2 
Προς εξασφάλιση της Συµβατικής Αµοιβής, ο ∆ήµος κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 

3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του νόµου 4257/2014)  σήµερα εκχωρεί λόγω ενεχύρου 

στον αποδεχόµενο Ανάδοχο κάθε απαίτησή του από τα ανταποδοτικά τέλη που η Ανώνυµη Εταιρεία µε την 

επωνυµία «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ∆ΕΗ) εισπράττει από 

τους κατά νόµο υπόχρεους που βρίσκονται µέσα στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου υπέρ του ∆ήµου, 

µέσω των εκάστοτε λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που αυτή εκδίδει και αποδίδει εν 

συνεχεία στον ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ- Είσπραξη από ∆ΕΗ ή κάθε άλλο 

πάροχο», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αποκλειστικά και µόνο µέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στην ετήσια Συµβατική Αµοιβή αυτού. 
 
Η δια της παρούσης εκχωρούµενη απαίτηση θα αποδίδεται στον ανάδοχο σταδιακά µε την 
παρακάτω διαδικασία:   

Σε εκτέλεση της ΣΠΥ, κάθε τρίµηνο ο ∆ήµος θα εκδίδει υπέρ του Αναδόχου «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής 

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ». Η βεβαίωση  θα εκδοθεί µετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 

εντάλµατος πληρωµής, και προσκόµισης όλων των απαραίτητων εγγράφων από τον Ανάδοχο (τιµολόγιο, 

φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, κτλ), και µετά την αφαίρεση νόµιµων κρατήσεων. Για το λόγο 

αυτό, η «Βεβαίωση Τριµηνιαίας Αµοιβής συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ»,  αποτελεί το µόνο αναγκαίο 

παραστατικό, τόσο για την ∆.Ε.Η.,  όσο και για τον µεσεγγυούχο για την καταβολή του ποσού της 

απαίτησης που αναγράφεται και βεβαιώνεται  σε αυτό. 

Ο Ανάδοχος θα επιδίδει το πιστοποιητικό αυτό στην ∆ΕΗ, η οποία µε µόνη την άνω έγγραφη ειδοποίηση 

περί πληρωµής συγκεκριµένου ποσού που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, υποχρεούται να φέρει κάθε ποσό  

ανταποδοτικού τέλους που εισπράττεται δια των λογαριασµών της, σε εξόφληση του ποσού που 

βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό στον τηρούµενο στην Τράπεζα .........., υπ’ αριθµ. ........ Ειδικό 

Καταπιστευτικό (∆εσµευµένο) Λογαριασµού του άρθρου 3.  

Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα Σύµβαση Εκχώρησης καταλαµβάνει κάθε περίπτωση µεταβολής του 

Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φορέα Είσπραξης των Ανταποδοτικών Τελών του ∆ήµου. Τούτο 

σηµαίνει ότι εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Κύριας Σύµβασης (ΣΕΑ), τρίτος Πάροχος Ηλεκτρικής 

Ενέργειας αντικαταστήσει ή διαδεχθεί ή υποκαταστήσει τον κατά την υπογραφή της παρούσας Πάροχο και 

φορέα είσπραξης των ως άνω Ανταποδοτικών Τελών στις υποχρεώσεις του, είτε λόγω εταιρικής µεταβολής 

του προσώπου του τελευταίου, είτε λόγω αλλαγής του Παρόχου Ενέργειας, είτε λόγω ειδικής ή καθολικής 

διαδοχής, είτε σε κάθε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, η παρούσα εκχώρηση απαιτήσεων του 

∆ήµου από τα Ανταποδοτικά Τέλη θα εξακολουθεί να ισχύει έναντι του τρίτου παρόχου, ο οποίος θα 

υπεισέρχεται άµεσα και άνευ άλλης προϋπόθεσης στις υποχρεώσεις της παρούσας σύµβασης χωρίς 

κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή αµφισβήτησης.  

 

Άρθρο 3 

Συνεπεία της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου, ο ∆ήµος  παραγγέλλει ανέκκλητα τη ∆ΕΗ, όπως 

προβλέφθηκε παραπάνω να καταβάλλει από την κοινοποίηση της παρούσας συµβάσεως σε αυτήν και 

εφεξής, το προϊόν των ανωτέρω απαιτήσεων µε πίστωση του υπ’ αριθµ. ............................. Ειδικού 

Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού που τηρεί ο Ανάδοχος στην Τράπεζα ...................., χωρίς 

κανένα δικαίωµα εναντίωσης ή αµφισβήτησης της εντολής. 
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Άρθρο 4 
Ο ∆ήµος αναγνωρίζει µε το παρόν συµφωνητικό ότι ο Ανάδοχος καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος των 

εκχωρούµενων απαιτήσεων που µεταβιβάζονται και ότι ο Ανάδοχος µόνος του θα εισπράττει τις 

µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις και σύµφωνα µε τους  όρους της από ……… υπογεγραµµένης σύµβασης ΣΠΥ. 

Ο ∆ήµος υπόσχεται τις εκχωρούµενες απαιτήσεις ελεύθερες από κάθε άλλη εκχώρηση, ενεχυρίαση, 

συµψηφισµό ή απαίτηση τρίτου ή κατάσχεση και εγγυάται - δηλώνει ρητά ότι οι εκχωρούµενες απαιτήσεις 

δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο, και ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω εκχώρηση ή ενεχυρίαση αυτών. 

 
Άρθρο 5 

Συµφωνείται ότι κάθε καταβολή της ∆ΕΗ ή του παρόχου από την  υπογραφή και κοινοποίηση του παρόντος 

θα γίνεται εντός του προβλεπόµενου χρόνου και θα καταλογίζεται προς εξόφληση, κατά προτεραιότητα της 

Συµβατικής Αµοιβής, της ∆ΕΗ ή κάθε άλλου Παρόχου δεσµευόµενων από τον όρο αυτό σύµφωνα µε τον 

νόµο. 

 
Άρθρο 6 

Η παρούσα σύµβαση εκχώρησης διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία, ιδίως από τις διατάξεις του 

Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 “περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύµων 

εταιρειών”  τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 και του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και ειδικότερα το 

άρθρο 209 αυτού (όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 43 του νόµου 4257/2014). 

 

Άρθρο 7 
Κάθε διαφορά από την παρούσα σύµβαση που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, στην οποία 

περιλαµβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά την διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε 

ασφαλιστικού µέτρου, υποβάλλεται αποκλειστικά στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων, 

η οποία θα είναι συντρέχουσα µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Κ. Πολ. ∆. κατά τόπο 

αρµοδιότητα. Κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται παρέχει δικαίωµα 

αποζηµίωσης του θιγόµενου µέρους έναντι του υπαιτίου, η δε µη ενάσκηση τυχόν δικαιωµάτων 

αποζηµίωσης επί µακρού χρόνου δεν συνιστά παραίτηση εξ αυτών. Τα µέρη συµφωνούν και εγγυώνται ότι 

θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από την σύµβαση αυτή καθ’ όλη τη διάρκειά 

της. Πάντως συµφωνείται ρητά, ότι σε περίπτωση που αυτή καταγγελθεί από οιοδήποτε µέρος οι όροι της 

θα εξακολουθούν να ισχύουν έως της εκδόσεως αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως αναγνωρίσεως ή µη 

της βασιµότητος του λόγου καταγγελίας. Τυχόν καταγγελία δύναται να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο.  

 
Άρθρο 8 

Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού µε την παρούσα σύµβαση, το οποίο απευθύνεται στον ∆ήµο διορίζει 

αυτός αντίκλητό του τον/την ……………….., κάτοικο ………… (οδός ……….………., αρ…..). 

Σε περίπτωση που παύσει η εξουσία του παραπάνω αντικλήτου και δεν διοριστεί άλλος αντίκλητος από τον 

∆ήµο στην ίδια πόλη µε έγγραφό του, το οποίο θα πρέπει να περιέχει την ακριβή διεύθυνση αυτού του 

αντικλήτου και να επιδίδεται στην Τράπεζα µε ∆ικαστικό Επιµελητή, ο ∆ήµος  διορίζει αντίκλητό του τον 

Γραµµατέα του Πρωτοδικείου ............ 

Η σύµβαση αυτή υπογράφεται σε ........... πρωτότυπα από τα οποία έλαβε ένα ο ∆ήµος και ένα ο Ανάδοχος 

και τα υπόλοιπα, τα Συµβαλλόµενα Μέρη, εντέλλουν αρµόδιο δικαστικό επιµελητή να επιδώσει προς 

αναγγελία της εκχωρήσεως προς:  

1. Την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Ανώνυµη Εταιρεία», µε 

έδρα την Αθήνα, οδός ........... και κάθε άλλο πάροχο…………………… 

2. Την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία µε την επωνυµία ........... 

3. Την ∆.Ο.Υ. .................. 

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ∆ΗΜΟΣ       Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 




