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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: Καπλάνη 7,
45444 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26513 61381

Ιωάννινα 20/07/2021

Προς:

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιο Αρλέτο

ΘΕΜΑ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. OE_21_01/19-07-2021 έγγραφο της επικεφαλής της Δημοτικής 
Παράταξης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023», κ. Τατιάνας Καλογιάννη-Σταύρου.

Αναφορικά με τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» που απεστάλησαν από την Περιφέρεια 
Ηπείρου στις 15/07/2021, κατόπιν του 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (ως 
Φορέα Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του έργου) και του Δήμου Ιωαννιτών (ως Κύριο του 
έργου) και σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε υπόψη της

▪ Τους όρους της από 21/10/2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 
Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών για το εν λόγω έργο

▪ Το αρχείο και το ιστορικό του διαγωνισμού μέχρι σήμερα

▪ Τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ

▪ Τα στοιχεία του έργου που κατατέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια 
Ηπείρου)

2. Τα τεύχη διακήρυξης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
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3. Η θεραπεία των πλημμελειών των συμβατικών τευχών της αρχικής διακήρυξης που 
αφορούν στο τεχνικό σκέλος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου έγιναν από 
τον Τεχνικό Σύμβουλο της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, στη νέα διακήρυξη:

▪ Τα φωτιστικά led  χωρίζονται σε αυτά που έχουν ενσωματωμένο ασύρματο 
ελεγκτή και σε αυτά που δεν έχουν ενσωματωμένο ασύρματο κεντρικό ελεγκτή 
(δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική διακήρυξη).

▪ Αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προβολέων led (δεν 
συμπεριλαμβανόταν στην αρχική διακήρυξη).

▪ Το φωτοτεχνικό μοντέλο είναι πολύ πιο αναλυτικό σε ό,τι αφορά τις οδούς και 
τους τύπους αυτών σε σχέση με την αρχική διακήρυξη.

▪ Η περιγραφή της υφιστάμενης υποδομής είναι πολύ πιο αναλυτική σε σχέση με 
την αρχική διακήρυξη.

▪ Η εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ πιο αναλυτική σε σχέση με την 
αρχική διακήρυξη.

4. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής Περιόδου Εργασιών συμβάλλεται με τον Κύριο του 
Έργου για την Περίοδο εκτέλεσης των Εργασιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, για την παρακολούθηση και πιστοποίηση της 
καλής, έντεχνης και σύμφωνης με τους όρους της Σ.Π.Υ. που θα υπογραφεί με τον 
Ανάδοχο και των συμβατικών τευχών, εκτέλεση των Εργασιών (στην αρχική 
διακήρυξη ο Ελεγκτής προτείνεται από τον διαγωνιζόμενο και διορίζεται από κοινού 
από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο ως ανεξάρτητος ελεγκτής για την 
Περίοδο των Εργασιών). 

5. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής Περιόδου Υπηρεσιών συμβάλλεται με τον Κύριο του 
Έργου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, για την 
παρακολούθηση και την τήρηση των όρων της Σ.Π.Υ. κατά τη διάρκεια παροχής των 
Υπηρεσιών. Παρακολουθεί και πιστοποιεί με βάση τη Σ.Π.Υ. 
που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο και τα Συμβατικά Τεύχη την καλή εκτέλεση των 
Υπηρεσιών αυτής (στην αρχική διακήρυξη ο Ελεγκτής προτείνεται από τον 
διαγωνιζόμενο και διορίζεται από κοινού από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο 
ως ανεξάρτητος ελεγκτής για την Περίοδο των Υπηρεσιών).

6. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια

▪ Έχει απαλειφθεί η παράγραφος του άρθρου 5.5.β. του μέρους Β’ της αρχικής 
διακήρυξης που προέβλεπε ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης απαιτείται να  «ii) Καλύπτουν τους 
εξής οικονομικούς δείκτες (αναλογίες στοιχείων ενεργητικού και παθητικού: ίδια 
κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων > 1.00 και κυκλοφορούν 
ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1,4 για κάθε έτος της τελευταίας 
τριετίας ή για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται ο οικονομικός 
φορέας, εφόσον αυτές είναι λιγότερες της τριετίας, σύμφωνα με τους 
δημοσιευμένους ισολογισμούς (ή, αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς, από 
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δήλωση ορκωτού λογιστή). Σε περίπτωση ένωση κάθε μέλος της ένωσης πρέπει 
να καλύπτει τον παρόντα όρο»

▪ Έχει προστεθεί η παράγραφος 2 που προβλέπει ότι «για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται …. 2) Να διαθέτουν και να 
υποβάλλουν πρωτότυπες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων 
για την πιστοληπτική ικανότητα ίση ή ανώτερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Η βεβαίωση για τη δανειοληπτική 
ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης, ημεδαπής η αλλοδαπής, πρέπει να 
αναφέρει των τίτλο, την εκτιμώμενη αξία, την Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας 
σύμβασης και την πλήρη επωνυμία του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση 
ένωσης η παρούσα προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ή αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης». 

▪ Τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων «δύνανται να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ή αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης».

7. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα

▪ Η παράγραφος 3 αναφέρει ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν 
«3) Ότι διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της παρούσας, 
υποβάλλοντας Πίνακα με την περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού τους», ενώ 
στην αρχική διακήρυξη ο αντίστοιχος όρος προέβλεπε «iii. Ότι διαθέτουν 
κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της παρούσας, υποβάλλοντας 
Πίνακα με την περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού τους, ή εναλλακτικά να είναι 
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για Η/Μ εργασίες τουλάχιστον Γ’ Τάξης».

▪ Έχει προστεθεί η παράγραφος 4 που αναφέρει ότι οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται «4) να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 
3 της παρούσας, τα οποία να έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
(πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή 
αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη – μέλη».

▪ Σε περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων οι απαιτήσεις τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας «δύνανται να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της Ένωσης».
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8. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 70%, όπως και στην αρχική 
διακήρυξη) – αλλαγές στη βαρύτητα των Τ1 και Τ4

Κριτήριο Βαθμολογία Βαρύτητα Αξιολόγηση

Τ1    Πληρότητα - Προδιαγραφές της  
προτεινόμενης αναβάθμισης - λειτουργίας    
του  Συστήματος 

Β1=100 έως 150 35%

(από 30%)

Τ1=Β1 x 0,35

Τ2    Πληρότητα - Προδιαγραφές Συστήματος 
Τηλεελέγχου -Τηλεδιαχείρισης - Ελέγχου 
Κατανάλωσης  Ενέργειας, Συστήματος 
Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης 
μέσω Η/Υ

Β2=100 έως 150 15% Τ2=Β2 x 0,15

Τ3    Διάρθρωση Ομάδας Έργου – 
Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης

Β3=100 έως 150 10% Τ3=Β3 x 0,10

Τ4    Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας νέου 
συστήματος (σε kWh) σε σχέση με το 
υφιστάμενο

Β4=100 έως 150 40%

(από 45%)

Τ5=Β4 x 0,40

9. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 30% – όπως και στην 
αρχική διακήρυξη).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών για κοινοποίηση:

1. Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023», κ. Τατιάνα Καλογιάννη-Σταύρου

2. Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Μωυσής Ελισάφ

3. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου
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