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Κεφάλαιο 1: Περιγραφή Αντικειμένου Υπηρεσίας
1.1

Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υλοποίησης της υπηρεσίας «Παροχή
εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης» που αφορά
την Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», η
οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου με ΚΑ616117.004. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
μία χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€21.750,00), συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

1.2

Αντικείμενο Υπηρεσίας

Η υποστήριξη του Δήμου στoν έλεγχο και την παρακολούθηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης
της Πράξης και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται στην ορθή εκτέλεση, στην ποιότητα των
υλικών και στις μετρήσεις των ενεργειακών μεγεθών.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σημαντική επί του αντικειμένου εμπειρία
προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε όλα τα θέματα, για τα οποία
απαιτείται η αποτελεσματική υποστηρικτική λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής. Τονίζεται
ότι ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί όχι μόνο στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του
Υποψηφίου Αναδόχου αλλά και σε μια σειρά επιπρόσθετων σχετικών ενεργειών με σκοπό
τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος που αφορά στην άρτια υποστήριξη και
παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου.

1.3

Περιγραφή της Πράξης

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου
και συγκεκριμένα σε επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, η
Πράξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην στέγη του κτιρίου
για παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου για
την θέρμανση των χώρων του κολυμβητηρίου και του ζεστού νερού χρήσης με αντλίες
θερμότητας αέρα-νερού, αναβάθμιση των τερματικών μονάδων όπως ΚΚΜ και θερμαντικά
δοχεία νερού, εγκατάσταση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς και αντικατάσταση
των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων φωτισμού με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Ο στόχος της Πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από κλάση Δ σε κλάση Α+
κατά ΚΕΝΑΚ.
Η υλοποίηση της Πράξης αποτελείται από δύο (2) υποέργα. Το ΥΠ1 περιλαμβάνει τις
προαναφερθείσες παρεμβάσεις και το ΥΠ2 αφορά την υποστήριξη του Δήμου με την
«Παροχή εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης».
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1.4

Περιγραφή των υπηρεσιών του Αναδόχου (ΥΠ2)

Το ΥΠ2 «Παροχή εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης»
αφορά τη λήψη υπηρεσιών, με πρόσληψη εξωτερικού Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική
υποστήριξη του Δήμου και περιλαμβάνει:
 Εξειδικευμένες επιστημονικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων/
παρεμβάσεων (υποστήριξη στην εκτέλεση, χρονικό προγραμματισμό και
παρακολούθηση των αντίστοιχων έργων μετά την σύναψη συμβάσεων)
 Εξειδικευμένες μετρήσεις κάθε μορφής και μελέτες που σχετίζονται με την
υποβαλλόμενη Πράξη.
 Παρακολούθηση και υποστήριξη των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και
ενημέρωση Φακέλου Πράξης, έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των
απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων και αναφορών, συλλογή απαιτούμενων
εγγράφων/παραστατικών για την υποβολή δαπανών κλπ.)
Ειδικότερα ο ανάδοχος του ΥΠ2 θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
 Υποστήριξη του Δήμου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του όσον αφορά τον
σχεδιασμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, το κόστος και τα αναμενόμενα
περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη.
 Υποστήριξη στην σύνταξη των προβλεπόμενων διαχειριστικών εντύπων/ εγγράφων,
όπως και στην διαχειριστική περαίωση της Πράξης.
 Υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου που θα οριστούν επιβλέποντες του ελέγχου
ποιότητας υλικών, ελέγχου καλής εκτέλεσης εργασιών, επιμέτρησης υλικών, κλπ.
 Μετρήσεις κατανάλωσης/ παραγωγής ενέργειας όπου απαιτείται για την
επαλήθευση δεδομένων και για την αξιολόγηση των στόχων της Πράξης.
 Αξιολόγηση των Δεικτών Παρακολούθησης της Πράξης (Μείωση Εκπομπών CO2 και
Εξοικονόμηση Ενέργειας).
 Σύνταξη Τελικής Έκθεση Πεπραγμένων, με την καταγραφή και εκτίμηση των
ενεργειακών μεγεθών πριν και μετά την υλοποίηση της Πράξης.
 Ενημέρωση του Δήμου για τυχόν καθυστερήσεις/ προβλήματα και προτάσεις
αντιμετώπισης.
 Παράδοση κατά τη λήξη της Πράξης «Φακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών» των
εγκατεστημένων υλικών και εξοπλισμού κατά το έργο.

1.5

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο

Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από το προσωπικό
του Δήμου, δεδομένου ότι απαιτούν:
 Την ύπαρξη ειδικών γνώσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών και υλοποίησης
ενεργειακών παρεμβάσεων.
 Εξειδικευμένα εξοπλισμό μετρήσεις ενεργειακών καταναλώσεων.
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Για το λόγο αυτό, απαιτείται εξειδικευμένη ομάδα εκτέλεσης της υπηρεσίας που θα
διασφαλίσει την ομαλή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκτέλεση της
υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση των υπηρεσιακών
διαδικασιών και την πλούσια εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων συναφούς
αντικειμένου.
Η Ανάδοχος εταιρεία της παρούσας υπηρεσίας, θα ορίσει ομάδα εκτέλεσης της υπηρεσίας
αποτελούμενη από Στελέχη, τα οποία θα διακρίνονται τόσο για το υψηλό επαγγελματικό
τους επίπεδο, όσο και για το ισχυρό επιστημονικό τους υπόβαθρο στον χώρο των
ενεργειακών παρεμβάσεων, αλλά και στο χώρο της διαχείρισης πολύπλοκων έργων
εξοικονόμησης ενέργειας. Η τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία τους στους τομείς
εξειδίκευσης της υπηρεσίας είναι σημαντικό στοιχείο για την άρτια και επιτυχή
ολοκλήρωσή της.
Ειδικότερα, τα μέλη της ομάδας εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν ισχυρό
επιστημονικό υπόβαθρο, με τεχνολογικό αντικείμενο σπουδών και εξειδίκευση στον κλάδο
της ενέργειας και περιβάλλοντος, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του
ΥΠ2. Ο δήμος Καρπενησίου στην παρούσα φάση δεν διαθέτει στελέχη με τα συγκεκριμένα
εξειδικευμένα αντικείμενα σπουδών, προκειμένου να φέρει εις πέρας την εν λόγω μελέτη.
Εάν ο δήμος Καρπενησίου δεν προσφύγει σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο για την
παρούσα υπηρεσία, θα πρέπει να μεριμνήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού του,
προκειμένου αυτό να αποκτήσει εξοικείωση με το εξειδικευμένο αντικείμενο που
περιγράφεται ανωτέρω. Παράλληλα, θα πρέπει να προμηθευθεί τα απαιτούμενα
εξειδικευμένο εξοπλισμό και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του στη χρήση τους, με
αποτέλεσμα μεγαλύτερη δαπάνη και αύξηση φόρτου εργασίας, στην οποία δεν δύνανται να
ανταποκριθούν επιτυχώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
Συμπερασματικά, ο δήμος Καρπενησίου αδυνατεί να εκτελέσει συνολικά την προτεινόμενη
υπηρεσία με χρήση του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού του, γεγονός που οφείλεται:
α) στην έλλειψη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού,
β) στον αυξημένο φόρτο εργασίας,
γ) στην έλλειψη εξιδεικευμένου εξοπλισμού
Ως εκ τούτου, προσφεύγει στην πρόσληψη εξειδικευμένου εξωτερικού αναδόχου με
σχετική εμπειρία, όπως εξάλλου προβλέπεται από τη σχετική πράξη στην οποία έχει
ενσωματωθεί ως υποέργο η υπόψη υπηρεσία

Σελίδα 5 από 12

Κεφάλαιο 2: Χρονοδιάγραμμα, Προϋπολογισμός
2.1 Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια της υπηρεσίας καθορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.

2.2 Προϋπολογισμός – Ενδεικτικό Τιμολόγιο
Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου
Καρπενησίου. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ (€21.750,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

Ποσότητα

Αιτιολογία-Περιγραφή

Τιμή Μονάδας

Αξία

1

Εξειδικευμένες επιστημονικές υπηρεσίες στο πλαίσιο
της υλοποίησης των έργων/ παρεμβάσεων.

7016,0€

7016,0€

2

Εξειδικευμένες μετρήσεις κάθε μορφής και μελέτες
που σχετίζονται με την υποβαλλόμενη Πράξη.

7016,0€

7016,0€

3

Παρακολούθηση και υποστήριξη των προβλεπόμενων
διαδικασιών.

3508,32€

3508,32€
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ΑΞΙΑ

17.540,32€

Φ.Π.Α. 24%

4.209,68€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21.750,00€

Κεφάλαιο 3: Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύει
2. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
3. Του Ν.4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Το τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναγκαιότητα της
δαπάνης

Άρθρο 2ο :

Διάρκεια Σύμβασης

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, η οποία θα έχει
διάρκεια δέκα επτά (17) μήνες από την ημερομηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της
Σύμβασης ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Αντικειμένου της υπηρεσίας «Παροχή
εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης». Στο χρονικό
αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε
σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους
παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο
συμφωνητικό

Άρθρο 3ο :

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου,
που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την
παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες
και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί
μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί να
εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του και υπό τον όρο προηγούμενης ενημέρωσης
της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των
δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη μελέτη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις
ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχή και οι
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη
Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία, καθώς και κάθε
έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση
αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει
την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή
τους.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει
από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει
σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι
αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με την εξαίρεση
της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του
υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην
Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.
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18. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων
του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του
χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι
τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική
Νομοθεσία.

Άρθρο 4ο :

Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 5ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι
υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 6ο :

Αναθεώρηση τιμών

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα
παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 7ο :

Τρόπος πληρωμής

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά από την περαίωση κάθε σταδίου της υπηρεσίας
με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν απαιτηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το ποσό θα καταβάλλεται στο Σύμβουλο με τμηματικές πληρωμές όπως θα οριστούν στη
Σύμβαση. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που
θα υποβάλει. Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες
που θα προσφέρει ο Ανάδοχος και είναι σταθερές καθ’όλη τη διάρκεια του. H τελευταία
δόση της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, την υποβολή και την οριστική παραλαβή της
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Τελικής Έκθεσης. Για κάθε είσπραξη αμοιβής ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα απαραίτητα
νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο Ν. 4412/2016. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες
εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 8ο :

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει
αυτόν. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος

Άρθρο 9ο :

Επίλυση διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια και όπως
ορίζεται στα άρθρα 175 και 198 του ν. 4412/2016

Καρπενήσι 24/01/2020
Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Συντάχθηκε

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ευσταθία Τόλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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Οικονομική Προσφορά
(Ανήκει στην Διακήρυξη 4/2020)

«Παροχή εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση
της πράξης ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου
Καρπενησίου’»,

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4/2020
ΑΞΙΑ (Ευρώ)

ΦΠΑ (Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)

(Αριθμητικώς)

(Αριθμητικώς)

(Αριθμητικώς)

(Ολογράφως)

(Ολογράφως)

(Ολογράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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