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ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου Αλίμου, μέσω 
εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η υλοποιηθεί 
η προμήθεια. 

 
Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτού και δημοσίου και θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, Αρ.86, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. 

 
Άρθρο 3ο: Εγγυήσεις 
α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού σύν το 
δικαίωμα προαίρεσης, άνευ Φ.Π.Α. 13%, ήτοι (€1.000.000,00+1.000.000,00)Χ2%=€40.000,00 
(σαράντα χιλιάδες ευρώ μηδέν λεπτά) και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που 
θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την σχετική 
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ περί εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που 
αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 
Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο οικον. φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την σχετική 
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
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Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει δε σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Πέραν των παραπάνω 
αναφερομένων, αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, 
Αρ. 72. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της.  
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου - Αναθέτουσας Αρχής 
Ο ανάδοχος:  

• Θα τηρεί τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(εφεξής: ΚΔΣ) και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: ΚΣΗΕ) καθ' όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμβάσεως.  

• Θα αναλάβει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της παρούσης, να ενεργήσει κάθε νόμιμα 
προβλεπόμενη πράξη, προκειμένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται στον αρμόδιο 
κατά περίπτωση Διαχειριστή, ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τους μετρητές του Δήμου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

• Θα ανταποκρίνεται καθ' όλη την διάρκεια της παρούσης, χωρίς καθυστέρηση και θα διαχειρίζεται 
το σύνολο των παραπόνων ή/και αιτημάτων του Δήμου, κατόπιν αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συνεργασίας, και ότι θα παρέχει στον Δήμο το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται από το 
νόμο σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσης.  
 

• Θα υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως του Δήμου για τυχόν ζημίες του από διακοπές της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά του αλλά δεν θα μπορεί να υπέχει 
ευθύνη αποζημιώσεως για διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε αίτια 
πέραν του δικού του ελέγχου, πχ σε απρόβλεπτα γεγονότα, πτώσεις της τάσεως, διακοπές του 
δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών, των δυσλειτουργιών ή των περιορισμών για 
εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, σε ανωτέρα βία ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, 
ως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.  
 

• Θα παράσχει στον φορέα, σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με τους 
μετρητές του όπως και κάθε άλλη μη εμπιστευτική πληροφορία, που απαιτείται για την επιλογή 
άλλου προμηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματος του φορέα στον Προμηθευτή (ενδεικτικά: στοιχεία 
μετρήσεων και καταναλώσεων, όπως ελήφθησαν από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κλπ.).  
 

• Με την υπογραφή της σύμβασης, ο φορέας εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να υποβάλλει στον 
αρμόδιο Διαχειριστή, Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για όλους τους Μετρητές του. Τα 
έννομα αποτελέσματα της παρούσης Συμβάσεως θεωρείται ότι αρχίζουν από την ημερομηνία 
ενάρξεως προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου.  
 

• Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας σε μετρητή, υποχρεούται να μεριμνήσει δια την άμεση 
ενημέρωση της υπηρεσίας για την αντικατάσταση του.  

 
• Δεν θα γνωστοποιήσει, κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και μετά την λήξη της, σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

 
Η αναθέτουσα αρχή:  
• Θα μεριμνά αε περίπτωση βλάβης ή ζημίας σε μετρητή, για την άμεση ενημέρωση του 
αναδόχου. 

 

• Θα βαρύνεται με τις δαπάνες προμήθειας, εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως εξοπλισμού 
μεταξύ των σημείων συνδέσεων των μετρητών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων.  
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• Θα επιτρέπει απρόσκοπτη πρόσβαση στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ή υπαλλήλους του 
αναδόχου αλλά και του του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ κλπ στις εγκαταστάσεις του ώστε αυτοί να 
δύνανται να εκπληρώνουν υποχρεώσεις τους.  

 
Άρθρο 6ο: Στοιχεία Προσφορών 
Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρώνονται οι τιμές προσφοράς στα πεδία του 
εντύπου τα οποία δεν είναι «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» ή «λοιπές χρεώσεις κ’ τέλη».  
Οι ισχύουσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις συνοψίζονται στις εξής:  
Χρέωση Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), Χρέωση Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), Λοιπές Χρεώσεις (ΛΠ), 
Υπηρεσίες Κοινής Ώφέλειας (ΥΚΏ). Ενιαίο Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και 
αφορούν την λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και του 
δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων κοινωνικών πολιτικών. Όλες οι 
ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%.  
Οι ισχύουσες λοιπές χρεώσεις και τέλη συνοψίζονται στις εξής: 
Τέλος υπέρ ΕΡΤ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Ειδικό Τέλος 5 ‰ (ΔΕΤΕ), Δημοτικά Τέλη 
(ΔΤ) - Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).  
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον 
ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή.  
 
Άρθρο 7ο: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, υπολογιζομένου 
από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τόν παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η χρόνος ισχύος της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στον Ν.4412/2016, Αρ.97, Παρ.4. 
 
Άρθρο 8ο: Παραλαβή  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει σε μηνιαία βάση τους λογαριασμούς και αναλυτική 
κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών.  
Η παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Ν.4412/16. Η επιτροπή δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους των ενδείξεων των 
μετρητών.  
Η πληρωμή της αξίας του ρεύματος θα γίνεται σε μηνιαία βάση κατόπιν προσκόμισης από τον 
ανάδοχο των απαραίτητων νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 
 
Άρθρο 9ο: Κρατήσεις  
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλες τις υπέρ τρίτων κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα λήξης της ισχύος της σύμβασης.   
 
 

 Άλιμος, Μάρτιος 2019 
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