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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του 
Δήμου Αλίμου, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στόχος είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, συμβάλλοντας στη 
συνολική μείωση των λειτουργικών του εξόδων. H προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω 
εναλλακτικού παρόχου, αναμένεται να αξιώσει ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες 
υπηρεσίες για το Δήμο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δεσμεύονται να εφαρμόσουν υψηλά διεθνή 
κριτήρια ποιότητας για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού τους και 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
ελήφθησαν υπ’ όψιν οι ετήσιες καταναλώσεις του Δήμου από το σύνολο των παροχών του, οι 
οποίες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και ενδέχεται να μεταβληθούν.  
Ο διαγωνισμός θα είναι διεθνής, ανοικτός και δημόσιος 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 (δηλ. βάσει αποκλειστικά της τιμής). 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με C.P.V. 09310000-5, ανέρχεται στο ποσόν των 
€1.000.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι €1.130.000,00, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
20.6211.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου. 
Ο Δήμος δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης έως το 100% του ποσού της σύμβασης. Το 
δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της 
και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο 
τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του. 
Η χρονική διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης, δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας 
σύμβασης. 
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