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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΛΤΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΤΕΣΛΑΝΟΥ 1 

Ρόλθ ΚΑΔΛΤΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 43131 

Τθλζφωνο 2441350808 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ναταλία Τηζλλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) dimoskarditsas.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Καρδίτςασ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ – υποτομζασ ΟΤΑ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : dimoskarditsas.gov.gr   

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: dimoskarditsas.gov.gr  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρράςινο Ταμείο. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 30-7425.0059 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021  του Φορζα.   

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εκπόνθςθ χεδίου Φόρτιςθσ 
Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (ΦΘΟ) και τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ εντόσ των ορίων του Διμου 
Καρδίτςασ 

Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιγράφεται ςτθ Μελζτθ Υπθρεςίασ του Διμου, θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Επιπλζον, για τθ διαμόρφωςθ τθσ 
Μελζτθσ Υπθρεςίασ ελιφκθςαν υπόψθ οι «Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν 
Οχθμάτων ΣΦΘΟ» ςφμφωνα με το ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με το Άρκρο 13 
του ωσ άνω ΦΕΚ (4380/Β/05.10.2020) και ανζρχεται ςε 48.000 €. Ρλζον ΦΡΑ. 
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Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 73220000-0. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τρεισ (3) μινεσ. 

Ο Διμοσ αναλαμβάνει να παρακολουκεί τθ ςυνολικι πορεία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και να παρζχει 
ςτον ανάδοχο κάκε είδουσ πλθροφορία  και ςτοιχεία που τυχόν ηθτοφνται, κακϊσ και να υποβοθκά τθν 
προϊκθςθ των εργαςιϊν, ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ  τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 
και ςτο χρονικό πλαίςιο που ορίηεται. 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ γραπτζσ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ και να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Το τελικό παραδοτζο κα πρζπει να είναι 
ςφμφωνο με τθν κείμενθ ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ  

 Τθν υπ’αρικ. 24/2020 Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων με κζμα «Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακϊσ και των μζτρων για 
τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του». 

 του ν. 4710/2020 – ΦΕΚ Τεφχοσ A’ 142/23.07.2020 «Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

 τισ «Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων ΣΦΘΟ» ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
4380/Β/05.10.2020 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 τθν υπ’ αρικμ201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ : Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΛΞΑ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου, ζνταξθσ ςτον Α.Ρ. 2 «Σχζδια φόρτιςθσ θλεκτρικϊν 
οχθμάτων (Σ,Φ,Θ,Ο,)» του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ «Δράςεισ περιβαλλοντικοφ 
ιςοηυγίου 2020» 

 τθν υπ’ αρικμ. 49/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν αποδοχι τθσ 
χρθματοδότθςθσ του Ρράςινου Ταμείου, 

 τθν υπ. αρικμ. Ρρωτ. Α/517/2021 απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ, και υθ 
διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ. 

 τθν υπ. αρικμ. 50/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου για τθν ζγκριςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων για διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου οδόσ  Αρτεςιανοφ 1 ςτθν Καρδίτςα, τθν 
08/03/2021, ϊρα 12.00 (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι 08/03/2021 και ϊρα 12.00. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία 
δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο : Επικαιρότθτα  

*ςυμπλθρϊνεται ο ελλθνικόσ τφποσ - Μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα του Νομοφ (αναφορά ςε 
ζντυπα, θμερομθνία αποςτολισ και δθμοςίευςθσ, εφόςον θ τελευταία είναι γνωςτι)]. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   dimoskarditsas.gov.gr ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα ► Διαγωνιςμοί ► Διαγωνιςμοί Υπθρεςιϊν, 
ςτισ 24/02/2021. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. πρωτ. 2859/2021 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα 
Επικαιρότθτα 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (όπωσ  αναρτθκεί) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ 

  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 Οι Οδθγίεσ για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ενόσ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, όπωσ 
ζχουν αναρτθκεί ςτο http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

 τισ τεχνικζσ οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (ΣΦΘΟ) ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
4380 Β/5-10-2020 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ http://dimoskarditsas.gov.gr. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ 08:00 – 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο.   

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από 
το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.

  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου  4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά «ή ρξεκαηνδνηηθά ιδρφματα ή 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Λ.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του 
τυποποιθμζνου ζντυπου υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 
διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ του. Οι περ. α) και β) παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

ι/και   





 

Σελίδα 12 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ . 

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
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ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του 
επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων 
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 , 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ  ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
διαχειριςτικϊν χριςεων ίςο ι μεγαλφτερο με το 200% με τον προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου. 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι  μεγαλφτεροσ από το 200% του προχπολογιςμοφ του 
ζργου.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν ςε τουλάχιςτον 
τζςςερα (4) ζργα που ςχετίηονται με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό ςτον τομζα τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, ςτα 
οποία να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δφο (2) ολοκλθρωμζνεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ 
υποςτιριξθσ ςε Διμουσ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, κακϊσ 
και μία (1) ςφμβαςθ ολοκλθρωμζνθ ι ςε εξζλιξθ ςχετιηόμενθ με τθν ενζργεια ι τθν κλιματικι αλλαγι και 
μία (1) ςφμβαςθ ολοκλθρωμζνθ ι ςε εξζλιξθ ςχετιηόμενθ με τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό πόλεων. 
Ρρόςκετθ εμπειρία ςτον τομζα του Επιχειρθςιακοφ και Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, διαχείριςθ ζργων-
υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, μελζτεσ και ζργα ανάπτυξθσ, 
τεχνικι υποςτιριξθ των δθμόςιων αρχϊν ςτθν προγραμματικι περίοδο ι / και ωριμότθτα ζργων (2014-
2020), κα κεωρθκοφν ωσ πλεονζκτθμα ςτθν επιλογι. 

β) να διακζτουν ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρουν  ςε πζρασ 
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και 
εμπειρίασ τα οποία κα πρζπει να περιγράφονται επακριβϊσ ςε αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα. Λόγω 
του ςτενοφ χρονοδιαγράμματοσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυγκροτιςει Ομάδα Ζργου τουλάχιςτον εννζα 
(9) Μελϊν, θ οποία να πιςτοποιεί ςυνάφεια και ςυνοχι. Για το λόγο αυτό θ πλειοψθφία τθσ ομάδασ ζργου 
κα πρζπει να είναι μόνιμα ςτελζχθ των οικονομικϊν φορζων (πλιρθσ απαςχόλθςθ ι θμιαπαςχόλθςθ και 
όχι εποχικι).  

Στθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου κα πρζπει κατ' ελάχιςτο να περιλαμβάνονται οι εξισ ειδικότθτεσ: 

υντονιςτισ (Τπεφκυνοσ) Ζργου: Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ ι Μθχανικόσ Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, με Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτο αντικείμενο του 
ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και διαχείριςθσ μεταφορϊν με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 10 ετϊν και ειδικι 
εμπειρία ςε ζργα ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων αςτικϊν μεταφορϊν, ςχζδια βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, 
ζργα αξιολόγθςθσ ςυςτθμάτων αςτικϊν μεταφορϊν και ζργα ςυλλογισ και αξιολόγθςθσ δεδομζνων για τισ 
αςτικζσ μεταφορζσ. Ειδικότερα, να διακζτει εμπειρία ςε δφο ολοκλθρωμζνα (2) ζργα παροχισ υπθρεςιϊν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε Διμουσ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, 
ςε ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ ζργο ςχετικό με τθν ενζργεια, ι με τθν κλιματικι αλλαγι και ζνα (1) 
ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ ζργο ςχετικό  με τθ Στρατθγικι του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ των Ρόλεων. 
Επιπλζον, πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξει εμπειρία ςτον Επιχειρθςιακό και Στρατθγικό Σχεδιαςμό, 
ςτθ διαχείριςθ ζργων και ςτθν υλοποίθςθ ζργων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων. 

Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ - Τπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ: Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ΡΕ κάτοχοσ 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, με τουλάχιςτον 8ετι γενικι εμπειρία ςτον τομζα του επιχειρθςιακοφ και του 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ ζργων, υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, μελζτεσ 
ανάπτυξθσ και ζργα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ μεταξφ των οποίων ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο με 
αντικείμενο το Στρατθγικό Σχεδιαςμό Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, και ςε ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ι ςε 
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εξζλιξθ ζργο ςχετικό με τθν ενζργεια, ι με τθν κλιματικι αλλαγι, ι με τθ Στρατθγικι του Ψθφιακοφ 
Μεταςχθματιςμοφ των Ρόλεων, και να ζχει παρακολουκιςει ςεμινάριο επικεωρθτϊν ςυςτθμάτων 
ποιότθτασ. 

Μζλθ Ομάδασ Ζργου υποχρεωτικά: 

α) Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ 
ενζργειασ με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν. Ραράλλθλα, να διακζτει πιςτοποίθςθ επιτυχοφσ 
ολοκλιρωςθσ ςε κάποιο από τα αναφερόμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ (Association of Energy 
Engineers - certified energy manager international (CEM-I) / Greek-German Chamber of Commerce and 
Industry - European Energy Manager (EuREM) / Energy Institute -Advanced Energy Manager (AEM) / Energy 
Institute - Chartered Energy Manager) ι ιςοδφναμά τουσ.  

β) Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, κάτοχοσ 
Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν και να είναι ςε κζςθ να αποδείξει 
ειδικι εμπειρία ςε εκπόνθςθ Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Γ.Ρ.Σ.) και Σχεδίων Χωρικισ Οικιςτικισ 
Οργάνωςθσ Ανοικτϊν Ρόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ). 

γ) Διπλωματοφχοσ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, με Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ Ρολεοδομίασ – Χωροταξίασ, γενικι 
εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν ςτον αρχιτεκτονικό και αςτικό ςχεδιαςμό και ςυμμετοχι ςε ζνα (1) 
ολοκλθρωμζνο ζργο Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ ι ςε ζνα (1) ζργο με αντικείμενο το 
ςχεδιαςμό δθμόςιου χϊρου. 

δ) Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε Τεχνικζσ και Μεκόδουσ ςτθν 
Ανάλυςθ, Σχεδιαςμό και Διαχείριςθ του Χϊρου, με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 6 ετϊν και να είναι ςε 
κζςθ να αποδείξει ειδικι εμπειρία ςε Ευφυι Συςτιματα Μεταφορϊν (ITS) και ςτθν ανάπτυξθ και 
εφαρμογι Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν, κακϊσ και ςε ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 
ζργο ςχετικό με τθ Στρατθγικι του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ των Ρόλεων. 

ε) Ρτυχιοφχοσ κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 
6 ζτθ γενικι εμπειρία ςε υλοποίθςθ εκνικϊν, ι/και ευρωπαϊκϊν ζργων και ειδικι εμπειρία ςτθν 
οικονομικι διαχείριςθ αυτϊν. 

ςτ) Διπλωματοφχοσ Αγρονόμοσ-Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, με 
τουλάχιςτον 3 χρόνια γενικι εμπειρία και ειδικι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυγκοινωνιακά ζργα που να 
περιλαμβάνουν μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, μελζτεσ ζρευνασ ςυλλογισ κυκλοφοριακϊν δεδομζνων, μελζτεσ 
εκπόνθςθσ κυκλοφοριακοφ μοντζλου και πρόβλεψθσ φόρτων.   

η) Διπλωματοφχοσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ – Συγκοινωνιολόγοσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθ 
Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Τεχνικϊν Ζργων με 3 ζτθ γενικι εμπειρία και ειδικι εμπειρία ςε Σχζδια Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Ανάπτυξθσ που να αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι του ςε τουλάχιςτον ζνα ολοκλθρωμζνο (1) 
ζργο παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε Διμουσ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

 Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO9001:2015 ι 
ιςοδφναμό τουσ με πεδίο εφαρμογισ: Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε φορείσ του 
δθμοςίου τομζα και διαχείριςθσ ζργων, ςχεδιαςμό διαχείριςθ και υλοποίθςθ ζργων 
χρθματοδοτοφμενων από εκνικοφσ ι/και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ. 

 Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO14001:2015 ι 
ιςοδφναμό τουσ με πεδίο εφαρμογισ: Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε φορείσ του 
δθμοςίου τομζα και διαχείριςθσ ζργων, ςχεδιαςμό διαχείριςθ και υλοποίθςθ ζργων 
χρθματοδοτοφμενων από εκνικοφσ ι/και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ. 

 Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν κατά το πρότυπο 
ISO27001:2013 ι ιςοδφναμό τουσ με πεδίο εφαρμογισ: Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε 
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φορείσ του δθμοςίου τομζα και διαχείριςθσ ζργων, ςχεδιαςμό διαχείριςθ και υλοποίθςθ ζργων 
χρθματοδοτοφμενων από εκνικοφσ ι/και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και  2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
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διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Λςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε 
περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν. Εάν ο οικονομικόσ 
φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να 
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο. Ειδικότερα, αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του 
ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. Τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία κα αξιολογθκοφν από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αποφαςιςκεί το δικαίωμα ι μθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου 
ςτα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να πλθροί τισ 
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ για τισ ενεργζσ διαχειριςτικζσ χριςεισ του χρονικοφ διαςτιματοσ 
λειτουργίασ του.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
ςυμβάςεισ, ι/και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι/και βεβαιϊςεισ ζργων ι εργοδοτϊν. Ο οικονομικόσ 
φορζασ οφείλει να αποδείξει ότι καλφπτει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.6α, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του κατάλογο με ςυνοπτικι περιγραφι των 
κυριότερων, ςχετικϊν με τα ανωτζρω κεματικά αντικείμενα, ζργων με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, 
του χρόνου υλοποίθςθσ και του αποδζκτθ, κακϊσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του ςε αυτό. Ο 
κατάλογοσ των ζργων πρζπει να είναι τθσ ακόλουκθσ μορφισ. 

Α/Α 
Σίηλορ 
Έπγος  

Αναθέηοςζα  

ςπηπεζία 

ςνοπηική 

Πεπιγπαθή  

ανηικειμένος 

έπγος  

Πεπίοδορ  

Τλοποίηζ

ηρ 

Οικονομι
κή  

αξία 

Ποζοζηό  

ζςμμεηο

σήρ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ τθσ ομάδασ ζργου οφείλει να κατακζςει πίνακα ςτελεχϊν και εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονομαηεπώνςμο 
Μέλοςρ Ομάδαρ 

Έπγος 

Εηαιπεία (ζε 
πεπίπηωζη Ένωζηρ ή 

Κοινοππαξίαρ) 

Ρόλορ ζηην Ομάδα Έπγος –Θέζη 
ζηο ζσήμα ςλοποίηζηρ δηλ. 
Τπεύθςνορ Έπγος, ή 

εμπειπογνώμοναρ ή 

μέλορ ομάδαρ έπγος 

Πποηεινόμενοι 
Ανθπωπομήνερ 
απαζσόληζηρ 

ζηο έπγο 

     

     

     

     

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ των εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 
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Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςυνοδευόμενα από Υπεφκυνθ 
Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 
τουσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν επικυρωμζνα 
αντίγραφα των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Σα παραπάνω δικαιολογθτικά των ςθμείων Β.2 – Β.9 υποβάλλονται εντόσ του φακζλου 
«δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ», κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ, εκτόσ από αυτά που ρθτϊσ 
αναφζρεται ότι υποβάλλονται κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ.  

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

1 

Θ κατανόθςθ από τον οικονομικό φορζα του περιβάλλοντοσ του ζργου, όπωσ 
προκφπτει από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ 

Κριτιριο 1  με ςυντελεςτι βαρφτθτασ (1) 30% 

2 

Θ επαρκισ ανάλυςθ - εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ τθσ γενικισ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν 

Κριτιριο 2 με ςυντελεςτι βαρφτθτασ (2) 30% 

3 

Ρροςδιοριςμόσ των Σταδίων εκπόνθςθσ και θ ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα 
απαιτοφμενα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα 

Κριτιριο 3 με ςυντελεςτι βαρφτθτασ (3) 20% 

4 

Οργάνωςθ και Δομι τθσ Ομάδασ ζργου – Ραρουςίαςθ και περιγραφι των 
μελϊν και των κακθκόντων τθσ ομάδασ ζργου 

Κριτιριο 4 με ςυντελεςτι βαρφτθτασ (4) 20% 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κατατάςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ: 

Β=0,85*(UT/UMAX) + 0,15* (BMIN/BK) 

Ππου: 

Β= ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 

UT= ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του υποψιφιου αναδόχου 
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UMAX= ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 

ΒΚ= το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

ΒΜΛΝ= το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Θ πρϊτθ ςτο ςυγκριτικό πίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό Β, 
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ  για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν 
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι 
ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι 
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά 

Σου ….(ςτοιχεία υποψθφίου αναδόχου) 

για τθν παροχι υπθρεςίασ: «…(τίτλοσ διαγωνιςμοφ)» 

με ανακζτουςα αρχι «…(ςτοιχεία Ανακζτουςασ)» 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ….. 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3  
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β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα ) που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(ΡαράρτθμαΛΛ), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 





 

Σελίδα 24 

Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ τθν θμερομθνία και 
τθν ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ (Άρκρο 1.5). Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, με 
τθν παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν διαγωνιηομζνων και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Θ αποςφράγιςθ των υποφακζλων με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι προςφορά και τθν 
οικονομικι προςφορά μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ 
διαγωνιςμοφ. 

Το πρακτικό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, αφοφ υπογραφεί από τα μζλθ, επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ 
οικονομικισ επιτροπισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά 
που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν. 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ επιτροπι και κα γνωςτοποιιςει με ειδικι πρόςκλθςθ εγκαίρωσ και 
εγγράφωσ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν. 
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ, οι φάκελοι 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

δ) Θ επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων 
τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθων προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
και τθν  ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με 
αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ 
άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι του φακζλου δφναται να γίνει και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςφμφωνα 
και με τθν τθν υπ’αρικ. 24/2020 Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων με κζμα «Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ 
διαςποράσ του», ςτο email: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr . 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

mailto:ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, , ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 
του ν.4412/2019. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για 
τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά.  

 3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία 
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι 
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
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ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε μία εφάπαξ 
πλθρωμι. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. ¨ 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται.   

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθσ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.1 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

                                                           
1 

 Πρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ και Διαφάνειασ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο Οικονομικι Επιτροπι Διμου για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ  δφνανται να ορίηονται 
και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Γηάξθεηα ύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 3 μινεσ.   

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  
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α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016 με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ 
και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 Αρικμόσ Μελζτθσ 3/2021 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΘΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,  

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

ΜΕΛΕΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ: 

«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ ΧΕΔΙΟΤ 

ΦΟΡΣΙΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (ΦΘΟ) ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΚΑΡΔΙΣΑ» 

 

ΦΟΡΕΑ : ΔΘΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Προχπολογιςμόσ Τπθρεςίασ: 48.000,00 € 

φνολο Δαπάνθσ : 
59.520,00 €  

(με ΦΠΑ 24%) 

ΚΑΕ : 00-6737.0002 

CPV : 
73220000-0 : Τπθρεςίεσ 
παροχισ ςυμβουλϊν ςε 

κζματα ανάπτυξθσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΣΑ  

ΔΘΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ  

Δ/ΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

 

Σαχ. Δ/νςθ : Αρτεςιανοφ 1,  
Καρδίτςα 43131  

Πλθροφορίεσ :  Ναταλία Σηζλλου  

Σθλ. :  2441350808 

Email  :  
ntzel lou@dimoskarditsas.gov.gr 

 

           ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 

ΚΑΡΔΙΣΑ 

ΚΑ : 

CPV: 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:                                                   

 

«Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν 

εκπόνθςθ χεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν 

Οχθμάτων (ΦΘΟ) του Διμου Καρδίτςασ»   

 

3 

1687 

04/02/2021 

00-6737.0002 

73220000-0 

 59.520 €  

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

Με τθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ περιγράφεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ 
υποςτιριξθσ του Διμου για τθν εκπόνθςθ ενόσ Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (ΣΦΘΟ).  

Θ εν λόγω παροχι υπθρεςίασ ζχει ωσ ςτόχο τθν κατά το δυνατόν αρτιότερθ και ολοκλθρωμζνθ 
χωροκζτθςθ των ςτακμϊν φόρτιςθσ ζτςι ϊςτε να διευκολυνκεί θ χριςθ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων ωσ 
μζςου μετακίνθςθσ ςτα όρια του Διμου. Ραράλλθλα, ςτόχοσ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ είναι θ ευρεία 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ για τα οφζλθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ μετακίνθςθσ με ζμφαςθ ςτθ χριςθ 
θλεκτροκίνθτων οχθμάτων (ιδιωτικϊν αυτοκινιτων, ποδθλάτων, δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ).  

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι αφενόσ ο προςδιοριςμόσ ενόσ βιϊςιμου ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ ςε 
κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο τθσ θλεκτροκίνθςθσ και αφετζρου θ ζνταξθ του δικτφου θλεκτροκίνθςθσ 
ςτο ευρφτερο ςφςτθμα βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ του Διμου. 

Δεδομζνου ότι θ μεταβολι ςτισ ςυνικειεσ μετακίνθςθσ και θ εναλλαγι μζςων απαιτοφν ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ ςτισ επιλογζσ των μετακινοφμενων, εκτόσ από τισ μεταβολζσ ςε επίπεδο υποδομϊν υπάρχει θ 
ανάγκθ για ανάπτυξθ ςτρατθγικισ ενθμζρωςθσ και παροχισ κινιτρων, θ οποία κα εναρμονιςτεί με τθν 
ευρφτερθ εκνικι ςτρατθγικι για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκ δοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
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3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ  

 Τθν υπ’αρικ. 24/2020 Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων με κζμα «Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακϊσ και των μζτρων για 
τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του». 

 του ν. 4710/2020 – ΦΕΚ Τεφχοσ A’ 142/23.07.2020 «Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 τισ «Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων ΣΦΘΟ» ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
4380/Β/05.10.2020 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκ δοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 196.6/2020 απόφαςθ του Ρράςινου Ταμείου 

 τθν υπ’ αρικμ 8/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου για τθν ζγκριςθ τθσ 
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αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ και τθ δθμιουργία Κ.Α. ςτο ςκζλοσ των εξόδων 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρράςινο Ταμείο. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 

ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 30-7425.0059 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 

2021 του Φορζα. 

 

1.2 ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ – ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

Θ μετάβαςθ ςε μια οικονομία που βαςίηεται ςτθν κατανάλωςθ λιγότερων ορυκτϊν πόρων ςυνεχίηεται. Ο 
τομζασ των μεταφορϊν ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) αντιπροςωπεφει περίπου το ζνα τρίτο 
τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ και το ζνα πζμπτο των εκπομπϊν του κερμοκθπίου. Ζτςι, τα πικανά 
οφζλθ από τθν θλεκτροδότθςθ μζςω των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) είναι τεράςτια και 
μποροφν να επθρεάςουν τθν ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ με πρωτόγνωρο τρόπο ςυμβάλλοντασ με 
αυτόν τον τρόπο ςτθν επίτευξθ των αρχϊν τθσ αειφορίασ. 

Θ προςπάκεια να αυξθκεί ο αντίκτυποσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ποικίλλει μεταξφ των χωρϊν τόςο όςον 
αφορά τθν ζνταςθ, όςο και τουσ τφπουσ των κινιτρων που δίδονται ςτουσ χριςτεσ. Τζτοια κίνθτρα μπορεί 
να είναι επιχορθγιςεισ αγοράσ, απαλλαγι από ζξοδα και φόρουσ ταξινόμθςθσ, ζκπτωςθ φόρων 
ιδιοκτθςίασ, φορολογικά πλεονεκτιματα για εταιρίεσ (όπου οι δαπάνεσ αφαιροφνται από το ειςόδθμα), 
απαλλαγι ΦΡΑ, φορολογικζσ απαλλαγζσ ι πιςτϊςεισ για τισ υποδομζσ εγκαταςτάςεων φόρτιςθσ ςε 
κατοικίεσ, εταιρίεσ ι δθμόςιουσ φορείσ. 

Θ εκτεταμζνθ χριςθ των θλεκτρικϊν οχθμάτων εξαρτάται όλο και περιςςότερο τόςο από τισ τιμζσ των 
οχθμάτων, όςο και από τθν υπάρχουςα υποδομι φόρτιςθσ. Οι τιμζσ των οχθμάτων τείνουν ςυνεχϊσ 
μειοφμενεσ. Αναφορικά με τισ υποδομζσ, μζχρι ςτιγμισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διεκνι εμπειρία, ζνασ 
ςθμαντικόσ αρικμόσ ιδιοκτθτϊν φορτίηουν τα αυτοκίνθτά τουσ ςτα ςπίτια τουσ κάνοντασ χριςθ των 
τιμολογίων νυχτερινισ χρζωςθσ κακϊσ και ςυνδυαςμό φωτοβολταϊκϊν πάνελ ςτζγθσ και οικιακϊν 
μπαταριϊν. Ραρά το γεγονόσ ότι θ τεχνολογία ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα ζχει εξελιχκεί και ότι θ 
χωρθτικότθτα των μπαταριϊν των θλεκτρικϊν αυτοκινιτων καλφπτει ιδθ επαρκϊσ τισ κακθμερινζσ 
αποςτάςεισ μετακίνθςθσ, κακϊσ ο αρικμόσ των αυτοκινιτων αυξάνεται, για τουσ αγοραςτζσ που 
κατοικοφν ςε πολυκατοικίεσ και ςε πολυςφχναςτεσ περιοχζσ, θ πυκνότθτα και θ απόςταςθ μεταξφ των 
φορτιςτϊν κα καταςτεί ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αγορά ενόσ θλεκτρικοφ αυτοκινιτου 
(www.haee.gr). 

Στο παραπάνω πλαίςιο, θ ελλθνικι πολιτεία αναλαμβάνοντασ το ρόλο που τθσ αρμόηει, πρωτοπορεί και 
δθμοςιεφει τθ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια προκειμζνου, οι πόλεισ να αποκτιςουν το δικό τουσ δίκτυο 
φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων. Ζνα από τα πρϊτα βιματα που πρζπει να αναλάβουν οι Διμοι είναι να 
εκπονιςουν ζνα Στρατθγικό Σχζδιο για το δθμόςιο δίκτυο φορτιςτϊν, το οποίο κα ςυμβάλλει κακοριςτικά 
ςτθν επόμενθ θμζρα τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 

 

Σφποι τακμϊν Φόρτιςθσ 

Υπάρχουν τζςςερισ διαφορετικοί τφποι φόρτιςθσ, κακζνασ από τουσ οποίουσ απαιτεί διαφορετικζσ 
προδιαγραφζσ απαιτοφμενθσ ιςχφοσ (kW) και τφπου θλεκτρικοφ ρεφματοσ (AC/DC). Τα δίκτυα διανομισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ παρζχουν εναλλαςςόμενο ρεφμα (AC), ενϊ από τθν άλλθ οι μπαταρίεσ μποροφν να 
αποκθκεφςουν μόνο ςυνεχζσ ρεφμα (DC). Θ μετατροπι μπορεί να γίνει με κατάλλθλο μεταςχθματιςτι επί 
του ςκάφουσ του οχιματοσ (on board) ι ενςωματωμζνου ςτο ςτακμό φόρτιςθσ (off board). Θ ιςχφσ του 
ςτακμοφ φόρτιςθσ εξαρτάται από τθν τάςθ και τθν παροχι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.  

Θ μζκοδοσ φόρτιςθσ περιγράφει: 

● τθν ταχφτθτα με τθν οποία φορτίηεται ζνα όχθμα 

● κακορίηει τθν απαιτοφμενθ τάςθ, ρεφμα, ταχφτθτα που πρζπει να παρζχουν τα καλϊδια φόρτιςθσ 
ενόσ ςυγκεκριμζνου τρόπου λειτουργίασ  
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● ορίηει το επίπεδο επικοινωνίασ μεταξφ του οχιματοσ και τθσ ιςχφοσ εξόδου. Οι λειτουργίεσ είναι οι 
εξισ: 

o Μζκοδοσ 1: Αργι φόρτιςθ AC για οικιακι φόρτιςθ χρθςιμοποιϊντασ οικιακά βφςματα, και 
ενςωματωμζνεσ ςυςκευζσ φόρτιςθσ ςτα οχιματα (μονοφαςικό 250V ι τριφαςικό 480V, 
16A, 3.7-11kW) 

o Μζκοδοσ 2: Αργι φόρτιςθ AC με θμιενεργό ςφνδεςθ με το όχθμα για φόρτιςθ με 32Α 
(250V μονοφαςικό ι 400V τριφαςικό, 32Α, 7.4-22kW) 

o Μζκοδοσ 3: Φόρτιςθ AC με ενεργι ςφνδεςθ μεταξφ του φορτιςτι και του οχιματοσ 
(μονοφαςικό 250V ι τριφαςικό 480V, 32A, 14.5-43.5kW) 

o Μζκοδοσ 4: Ταχεία φόρτιςθ DC, ενεργι ςφνδεςθ μεταξφ του φορτιςτι και του οχιματοσ 
(600V, 400A, 38-170kW) 

 

Χρόνοι φόρτιςθσ για αυτονομία 100 km 

Τφποσ 
Λςχφσ και τφποσ 

ρεφματοσ 
Χρόνοσ φόρτιςθσ Σθμείο φόρτιςθσ 

Μζκοδοσ 4 120 kW DC 10 min 
Αυτοκινθτόδρομοσ ι 
ςτακμόσ ςε αςτικι περιοχι 

Μζκοδοσ 4 50 kW DC 20-30 min 
Αυτοκινθτόδρομοσ ι 
ςτακμόσ ςε αςτικι περιοχι 

Μζκοδοσ 3 
22 kW (τριφαςικό 

AC) 
1 – 2 hours Δθμόςια ςθμεία φόρτιςθσ 

Μζκοδοσ 3 
10 kW (τριφαςικό 

AC) 
2 – 3 hours Λδιωτικά ςθμεία φόρτιςθσ 

Μζκοδοσ 1,2  
7,4 kW (μονοφαςικό 

AC) 
3 – 4 hours Δθμόςια ςθμεία φόρτιςθσ 

Μζκοδοσ 1,2  
3,3 kW (μονοφαςικό 

AC) 
6– 8 hours Λδιωτικά ςθμεία φόρτιςθσ 

 

Σφποι βυςμάτων 

Σφποσ 1 Μονοφαςικόσ ηεφκτθσ μζγιςτθσ ζνταςθσ ρεφματοσ 32Α και 
τάςθ 250V. 

Προδιαγραφζσ SAE J1772 / 2009, με 5 ακίδεσ. 

Σφποσ 2 Μονοφαςικόσ και τριφαςικόσ ηεφκτθσ 

Προδιαγραφζσ βφςματοσ VDE-AR-E 2623-2-2 (βφςμα 
Mennekes) 

Ονομαςτικι τιμι 70A για μονοφαςικι και 63A τριφαςικι ςε 
μζγιςτθ τάςθ 500V με 7 καρφίτςεσ. 

Σφποσ 3 Μονοφαςικόσ και τριφαςικόσ ηεφκτθσ. 
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Προδιαγραφζσ ςφμφωνα με EV Plug Alliance 

Σφποσ 4 Σαχυφορτιςτισ που λειτουργεί ζωσ 500 VDC ςτα 125 A. 

 

τακμοί φόρτιςθσ 

Θ ςθμαντικότερθ διάκριςθ των ςτακμϊν γίνεται με βάςθ τον απαιτοφμενο χρόνο φόρτιςθσ: 

● Ταχυφορτιςτισ: Μζγιςτθ επίπεδο εξυπθρζτθςθσ και περιοριςμόσ απαιτοφμενου χρόνου πλιρθσ 
φόρτιςθσ, ειδικά αν προβλζπεται μεγάλοσ αρικμόσ χρθςτϊν. Ωςτόςο το κόςτοσ είναι αρκετά 
υψθλό. Επίςθσ μειϊνουν τθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ του Λ.Χ. Τζλοσ απαιτοφν πολφπλοκεσ 
διατάξεισ αςφάλειασ και ςφνδεςθσ με το δίκτυο παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

● Τυπικόσ φορτιςτισ: Χαμθλό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. Μπορεί να τροφοδοτθκεί από 
υφιςτάμενθ υποδομι παροχισ (π.χ. οδοφωτιςμοφ) και μπορεί να εγκαταςτακεί πολφ γριγορα. 

 

τρατθγικι χωροκζτθςθσ 

Οι βαςικζσ κατθγορίεσ ςτακμϊν φόρτιςθσ είναι: 

● Λδιωτικοί ςτακμοί φόρτιςθσ εκτόσ οδοφ: ςε κατοικίεσ ι χϊρουσ εργαςίασ 

● Θμι-δθμόςιοι  ςτακμοί φόρτιςθσ: βρίςκονται ςε ιδιωτικό χϊρο αλλά μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ (εμπορικά κζντρα, ξενοδοχεία). Θ πρόςβαςθ ςτουσ ςτακμοφσ είναι 
ςυνικωσ αποκλειςτικι για τουσ πελάτεσ των ςυγκεκριμζνων χϊρων και πολλζσ φορζσ οι 
ιδιοκτιτεσ δεν χρεϊνουν τθ φόρτιςθ, αλλά τθν αξιοποιοφν ωσ μια ευκαιρία marketing. 

● Δθμόςιοι ςτακμοί φόρτιςθσ: Τοποκετοφνται ςυνικωσ ςε ςθμεία ςτάκμευςθσ παρά τθν οδό ι ςε 
δθμόςιουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ.  

Επίςθσ μποροφν να διακρικοφν ςε : 

● Δθμόςιουσ ςτακμοφσ παρά τθν οδό (on street): Κζντρο των πόλεων, οδοφσ, τουριςτικά ςθμεία 

● Δθμόςιουσ ςτακμοφσ εκτόσ οδοφ (off street): Εμπορικά κζντρα, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, πάρκα, 
χϊροι πραςίνου κ.τ.λ. 

● Λδιωτικοφσ ςτακμοφσ εκτόσ οδοφ: Κατοικίεσ 

Θ επιλογι βαςίηεται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ. Σε περιοχζσ περιαςτικζσ, με κφρια χριςθ γθσ 
τθν κατοικία, προτείνεται θ λφςθ των ςτακμϊν φόρτιςθσ ςτισ κατοικίεσ. Αντίκετα ςε πυκνοδομθμζνεσ 
περιοχζσ με περιοριςμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ εκτόσ οδοφ, προτείνεται θ λφςθ των ςτακμϊν παρά τθν 
οδό. 

Τα ςθμαντικότερα κριτιρια επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ χωροκζτθςθσ των ςτακμϊν, είναι: 

● Ηιτθςθ: Να βρίςκεται ςε ςθμείο που εξυπθρετεί τουσ καταναλωτζσ και ζλκει μεγάλο αρικμό 
μετακινιςεων. 

● Ορατότθτα/προςβαςιμότθτα: Να βρίςκεται πλθςίον πολυςφχναςτων χριςεων γθσ (κτιρια 
γραφείων, εμπορικά κζντρα, περιοχζσ κατοικίασ). Με αυτόν τον τρόπο λειτουργοφν και ωσ μία 
μορφι διαφιμιςθσ. 

● Κοινόχρθςτοσ χϊροσ: Ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ ενδζχεται να ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτο 
διακζςιμο πεηοδρόμιο. 

● Ρολιτικι και κοινωνικι αποδοχι.  

● Διαχείριςθ κυκλοφορίασ: Θ εγκατάςταςθ του ςτακμοφ ενδεχομζνωσ να επθρεάςει τθν 
κυκλοφορία ςτθν περιοχι. 
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● Θλεκτρικι ςφνδεςθ: Να μθ δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθ λειτουργία του θλεκτρικοφ δικτφου 
(παροχι, απϊλειεσ κ.τ.λ.) 

● Εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ του εξοπλιςμοφ και από άτομα με κινθτικά προβλιματα. 

 

Εμπόδια ςτθν προϊκθςθ των θλεκτροκίνθτων οχθμάτων 

● Υψθλό κόςτοσ αγοράσ: Είναι ςυνικωσ 10.000 € υψθλότερο από ζνα ςυμβατικό όχθμα. Ωςτόςο, οι 
υποψιφιοι αγοραςτζσ Λ.Χ φαίνεται να αγνοοφν το κατά πολφ μικρότερο κόςτοσ ιδιοκτθςίασ ενόσ 
θλεκτρικοφ οχιματοσ. Θ διαφορά ςε ςχζςθ με ζνα ςυμβατικό όχθμα κυμαίνεται από 5.000 ωσ 
20.000 € (για μια 4ετία λειτουργίασ και για χριςθ 20.000km/ζτοσ) 

● Διακεςιμότθτα: Μικρόσ αρικμόσ διακζςιμων θλεκτροκίνθτων μοντζλων ςε ςχζςθ με τα 
ςυμβατικά.  

● Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ: Οι υποψιφιοι αγοραςτζσ δεν ζχουν πλθροφόρθςθ για τισ δυνατότθτεσ 
των αυτοκινιτων και τισ επιλογζσ φόρτιςθσ. 

● Τεχνολογικι αβεβαιότθτα 

 

Μζτρα προϊκθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων 

● Ευρωπαϊκι Νομοκεςία 

o Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνθτα. Ο μζςοσ ςτόχοσ για το 2021 
είναι 95g CO2 /km. 

o Ρροϊκθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ (Renewable Energy Directive, EU 2009c) 

● Ρρωτοβουλίεσ ςε εκνικό επίπεδο 

o φοροαπαλλαγζσ για του ιδιοκτιτεσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων,  

o υψθλότεροσ φόροσ ςτα ορυκτά καφςιμα, γεγονόσ που κακιςτά αυτόματα τθν 
θλεκτροκίνθςθ οικονομικότερθ λφςθ 

o απαλλαγι από τζλθ ταξινόμθςθσ 

o μειωμζνα τζλθ κυκλοφορίασ 

● Ρρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο 

o αναβάκμιςθ των δθμοτικϊν ςτόλων οχθμάτων 

o πρόνοια για προςφορά κζςεων ςτάκμευςθσ για θλεκτροκίνθτα οχιματα (εκτόσ οδοφ και 
παρά τθν οδό) 

o παροχι αποκλειςτικϊν λωρίδων κυκλοφορίασ για θλεκτροκίνθτα οχιματα 

o μείωςθ δθμοτικϊν τελϊν 

o πρόςβαςθ ςε περιοχζσ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα 

o εκπτϊςεισ ςτα διόδια 

o εκςτρατείεσ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ οδθγϊν. 

 

Απαιτιςεισ δικτφου 

● Κα πρζπει να αυξθκεί θ αντοχι του δικτφου διανομισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ηιτθςθ για 
θλεκτριςμό και τθ διάταξθ και το ςχεδιαςμό του ςτακμοφ φόρτιςθσ. Αμφότερα αυξάνουν τθν 
πολυπλοκότθτα του δικτφου. 
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● Ανάγκθ για ποιοτικό εξοπλιςμό και υποδομι . Θ εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ςτακμϊν φόρτιςθσ απαιτεί 
μεταςχθματιςτζσ διανομισ υψθλισ χωρθτικότθτασ και δίκτυο διανομισ που κα αντιμετωπίηει  τθν 
υπερφόρτιςθ και τισ αποκλίςεισ ςτθν τάςθ του ρεφματοσ. 

 

Θεςμικό Πλαίςιο 

Οι ςτακμοί φόρτιςθσ είναι πολλζσ φορζσ εξοπλιςμζνοι με δφο ι περιςςότερα καλϊδια ι ςυνδζςμουσ, 
διακζτοντασ ζτςι τθν ικανότθτα φόρτιςθσ δφο ι περιςςοτζρων θλεκτρικϊν οχθμάτων ταυτόχρονα. Οι 
ςτακμοί γριγορθσ φόρτιςθσ αν και ςυχνά διακζτουν 2 ςυνδζςεισ, δεν ζχουν τθν ικανότθτα ταυτόχρονθσ 
φόρτιςθσ οχθμάτων, αλλά τα διακζτουν για των διαφορετικϊν προδιαγραφϊν τφπου ςφνδεςθσ. 

Θ χρζωςθ μπορεί να χωριςτεί ςε κατθγορίεσ με βάςθ τθ μζκοδο φόρτιςθσ και τφπο χρζωςθσ.  

Με βάςθ τθ νομοκεςία ΦΕΚ 50Β 2015 οι αποδεκτζσ μζκοδοι φόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν θλεκτροκίνθτων 
αυτοκινιτων που δφνανται να εγκαταςτακοφν ςε εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων είναι θ μζκοδοσ 
3 (Mode 3 AC Charging) και θ μζκοδοσ 4 (Mode 4 DC Charging), όπωσ κακορίηονται από το πρότυπο IEC 
61851−1 «Electric Vehicle Conductive Charging System». Επίςθσ, τα αποδεκτά ςτοιχεία διαςφνδεςθσ 
(ρευματοδότθσ, βφςματα, ακροδζκτεσ) των εν λόγω ςυςκευϊν φόρτιςθσ κακορίηονται από το πρότυπο 
EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, Vehicle Couplers and Vehicle Inlets - Conductive Charging of Electric 
Vehicles». 

Οι όροι, οι προχποκζςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εγκατάςταςθ ςυςκευϊν φόρτιςθσ 
ςυςςωρευτϊν θλεκτροκίνθτων οχθμάτων (ςθμεία επαναφόρτιςθσ), τόςο ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν κτιρίων, όςο και ςτισ εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων ςε δθμοςίωσ 
προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ κατά μικοσ του αςτικοφ, υπεραςτικοφ και εκνικοφ οδικοφ δικτφου 
κακορίηονται από το ΦΕΚ 2040 Β/04.06.19. 

Για μια πόλθ που εξετάηει τθν τοποκζτθςθ ςθμείων φόρτιςθσ, είναι ςθμαντικό να δοκεί προςοχι ωσ προσ 
τον τφπο χρθςτϊν που προορίηονται τα ςθμεία φόρτιςθσ. Εάν κεωρθκεί προορίηονται για οχιματα 
παράδοςθσ εμπορευμάτων και υψθλισ απόδοςθσ, κα χρειαςτοφν ςθμεία ταχείασ φόρτιςθσ για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου επαναφόρτιςθσ. Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ πόλεισ επικεντρϊνονται ςε 
τυποποιθμζνεσ μονάδεσ φόρτιςθσ λόγω του χαμθλότερου κεφαλαίου που απαιτείται αλλά και του 
λειτουργικοφ κόςτουσ των μονάδων. Στισ περιςςότερεσ αςτικζσ εγκαταςτάςεισ ςε οδοφσ, οι εγκαταςτάςεισ 
φόρτιςθσ προςφζρουν ςυμπλθρωματικι φόρτιςθ. Ζνασ από τουσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ με τθν 
δθμιουργία ςθμείων φόρτιςθσ ςε οδοφσ, είναι να είναι ορατά προσ τουσ οδθγοφσ θλεκτροκίνθτων 
οχθμάτων και να τουσ εμπνζουν εμπιςτοςφνθ. Οι τυποποιθμζνεσ μονάδεσ φόρτιςθσ μποροφν να 
τροφοδοτοφνται από θλεκτρικό ρεφμα από το υπάρχον δίκτυο, όπωσ για παράδειγμα από αςτικό 
φωτιςμό. Ζτςι, είναι εφκολθ θ εγκατάςταςθ τουσ. Οι μονάδεσ ταχείασ φόρτιςθσ, λόγω των υψθλότερων 
απαιτιςεων ςε θλεκτρικι ενζργεια, απαιτοφν διαφορετικζσ ενζργειεσ κακϊσ και κα πρζπει να 
ενςωματϊνουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ.  

Γενικότερα, τα ςθμεία φόρτιςθσ που υπάρχουν ςτο δρόμο τοποκετοφνται δίπλα ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ 
για θλεκτροκίνθτα οχιματα. Σε περιοχζσ όπου κζτονται ηθτιματα ςτενϊςεων του οδοςτρϊματοσ, κακϊσ 
και παρεμποδίηονται λόγω περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, προτιμϊνται τοποκεςίεσ εκτόσ οδοφ ι πάνω ςε 
τοίχο. 

 

Τφποι τοποκεςίασ: 

● Κζντρο τθσ πόλθσ, κφριεσ αρτθρίεσ, τουριςτικά αξιοκζατα 

● Ρεριοχζσ αμιγοφσ κατοικίασ 

● Χϊροι ςτάκμευςθσ: Δθμόςιοι χϊροι ςτάκμευςθσ και χϊροι ςτάκμευςθσ δθμοτικϊν κτιρίων 

● Κτίρια αναψυχισ και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

● Εμπορικά κζντρα 

● Ράρκα και άλλοι χϊροι πραςίνου 
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● Λδιωτικοί χϊροι φόρτιςθσ 

Μετά τθν ταυτοποίθςθ και τθν επιλογι τθσ γενικισ κζςθσ, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ διάφοροι 
παράγοντεσ που λαμβάνουν υπόψθ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ τοποκεςίασ. Αυτά περιλαμβάνουν: 

● Ηιτθςθ: Αυτό μπορεί να είναι είτε για τθν υφιςτάμενθ είτε για τθν πικανι ηιτθςθ (π.χ. μζςω 
δθμογραφικϊν ςτοιχείων) 

● Ορατότθτα / προςβαςιμότθτα: Οι κζςεισ που είναι ορατζσ, προςβάςιμεσ και πολυςφχναςτεσ είναι πιο 
πικανό να αυξιςουν τόςο τθν ευαιςκθτοποίθςθ όςο και τθν χριςθ. Σε ςυνδυαςμό με τισ προνομιακζσ 
κζςεισ ςτάκμευςθσ για οχιματα χαμθλϊν ρφπων που αναφζρκθκε και παραπάνω, μπορεί να 
λειτουργιςει ωσ πρόςκετο κίνθτρο για τθν χριςθ τθσ υποδομισ. 

● Διατομι πεηοδρομίου: Ανάλογα με τθν υποδομι των ςθμείων φόρτιςθσ και τθν διατομι του 
πεηοδρομίου, μπορεί να λειτουργιςει ςαν εμπόδιο για τουσ πεηοφσ λόγω του περιοριςμοφ του 
ελεφκερου πλάτουσ του πεηοδρομίου 

● Ρολιτικι και κοινωνικι αποδοχι: Κατά τθν ανάπτυξθ ενόσ δικτφου ςθμείων φόρτιςθσ θλεκτροκίνθτων 
οχθμάτων, μπορεί να υπάρχουν ςκζψεισ τθσ τοπικισ κοινότθτασ που μποροφν να βοθκιςουν ι να 
παρεμποδίςουν τθν εφαρμογι. Επομζνωσ, κα πρζπει να γίνει ςυνδυαςμόσ του ςυγκεκριμζνου μζτρου 
με τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τα «κακαρά οχιματα» και τα οφζλθ τθσ 
θλεκτροκίνθςθσ 

● Διάταξθ/τοποκεςία: κα πρζπει να μελετθκεί αν κα είναι ςε νζο ςθμείο ι κα γίνει ανακατανομι 
υφιςτάμενου χϊρου ςτάκμευςθσ 

● Θλεκτρολογικζσ ςυνδζςεισ: Μελζτθ των εγκαταςτάςεων που κα απαιτθκοφν, όπωσ τθσ απαραίτθτθσ 
καλωδίωςθσ, τθν πθγζσ ενζργειασ κ.α. 

● Ηθτιματα κυκλοφορίασ: Κα πρζπει να εξεταςτεί αν κα επθρεάςει τθ λειτουργία του οδικοφ δικτφου, 
και το πϊσ κα εφαρμοςτοφν οι αλλαγζσ ςτισ ρυκμίςεισ ςτάκμευςθσ 

● ΑμεΑ: Ρρζπει επίςθσ να εξεταςτεί αν κα είναι πλιρωσ προςβάςιμα από ΑμεΑ. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα κριτιρια όπωσ φψουσ και τοποκεςίασ. 

 

Τροφοδοςία ςθμείων φόρτιςθσ: 

Κα πρζπει να ακολουκθκοφν οι προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο ΦΕΚ 2040 Β/04.06.19. 

 

 

Διαχείριςθ ςυςτιματοσ: 

Οι πόλεισ που εφαρμόηουν ςυςτιματα φόρτιςθσ μποροφν να επιλζξουν μεταξφ ανοιχτϊν και 
περιοριςμζνων ςυςτθμάτων πρόςβαςθσ. Θ ανοιχτι πρόςβαςθ αναφζρεται γενικά ςε ςθμεία φόρτιςθσ 
όπου οι χριςτεσ μποροφν να ςυνδζονται κατευκείαν χωρίσ περιοριςμοφσ. Θ εγκατάςταςθ είναι 
απλοφςτερθ και ευκολότερθ ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ι ςε δθμόςιουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Το μειονζκτθμα 
ωςτόςο είναι ότι δεν παρζχουν ςτον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ πρόςκετεσ λειτουργίεσ παρακολοφκθςθσ 
ι διαχείριςθσ, κάτι που περιορίηει τθ μελλοντικι λειτουργία, όπωσ τα ςυςτιματα πλθρωμϊν. Θ 
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςω π.χ. ςυςτθμάτων με ςυνδρομι. Τζτοιου είδουσ 
προγράμματα περιλαμβάνουν τθ λιψθ από το χριςτθ ενόσ «κλειδιοφ» πρόςβαςθσ όπωσ μία κάρτα, που 
τουσ επιτρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε όλα τα ςυνδεδεμζνα ςθμεία φόρτιςθσ. Ενϊ τα ςυςτιματα ανοικτισ 
πρόςβαςθσ είναι κατάλλθλα ςε ςυγκεκριμζνα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπωσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ ι 
αςφαλείσ εγκαταςτάςεισ, τα ςυςτιματα περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ παρζχουν πολφ μεγαλφτερθ 
λειτουργικότθτα ςτισ αρχζσ διαχείριςθσ. 

 Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ γίνεται μζςω «ζξυπνων» ςυςτθμάτων το οποίο περιλαμβάνει: 

● Διαχείριςθ τροφοδοςίασ, επιτρζποντασ τθν διακοπι τθσ τροφοδοςίασ ζνασ ζχουν ξεπεραςτεί οι 
κανονιςμοί ςτάκμευςθσ όπωσ μζγιςτεσ περίοδοι παραμονισ ςτισ κζςεισ 
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● Ρλθροφοριακά ςυςτιματα μζςω διαδικτφου που επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό 
χρόνο από τουσ χριςτεσ 

● Διαχείριςθ φόρτου δικτφου 

● Συςτιματα διαχείριςθσ πλθρωμϊν 

● Απομακρυςμζνθ διάγνωςθ και ςυντιρθςθ 

● Δεδομζνα χριςτθ για τθν κατανόθςθ και ανάλυςθ των τάςεων και τθσ ςυμπεριφοράσ των οδθγϊν 
θλεκτροκίνθτων οχθμάτων 

Ο Διμοσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ λειτουργίασ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ κα περιλαμβάνει μια διαδικαςία 
εγγραφισ με τθν οποία οι χριςτεσ κα μποροφν να εγγραφοφν και να λάβουν το «κλειδί» πρόςβαςθσ.  

Ραρακάτω ακολουκοφν οι ενδεικτικζσ διατάξεισ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςτακμϊν φόρτιςθσ, όπωσ 
παρουςιάηονται ςτο ΦΕΚ 2040 Β/04.06.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικι χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ επί οδοςτρϊματοσ, Πθγι: ΦΕΚ 

2040 Β/04.06.19 
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Ενδεικτικι χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ ςε κλειςτό ι υπαίκριο χϊρο 

ςτάκμευςθσ, Πθγι: ΦΕΚ 2040 Β/04.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεπτομζρεια μθχανικισ προςταςίασ, Πθγι: ΦΕΚ 2040 Β/04.06.19 

 

1.3 ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΑΝΑΘΕΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.2 ςχετικά με το πλαίςιο χωροκζτθςθσ των 
ΣΦΘΟ, αλλά και το ευρφτερο κεςμικό πλαίςιο γίνεται εφκολα αντιλθπτό πωσ πρόκειται για μία ςφνκετθ 
υπθρεςία. Σφμφωνα και με τθ ςχετικι ΚΥΑ που δθμοςιεφτθκε για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου απαιτοφνται 
κατ’ ελάχιςτον ειδικότθτεσ όπωσ Ρολεοδόμων – Χωροτακτϊν (ειδικότθτα που ςυνδυάηει τισ αρχζσ του 
ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, κοινωνικοοικονομικϊν 
προςεγγίςεων, κλπ.), Συγκοινωνιολόγων Μθχανικϊν, Τοπογράφων Μθχανικϊν και Θλεκτρολόγων 
Μθχανικϊν με βακιά γνϊςθ των δικτφων τθσ ΔΕΘ. Ραράλλθλα, θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κα πρζπει να 
καταλιγει ςτον τφπο των φορτιςτϊν που κα προμθκευτεί ο Διμοσ, επομζνωσ κα πρζπει να υπάρχει ειδικό 
ςτζλεχοσ που κα πραγματοποιιςει τθν ζρευνα αγοράσ και ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ του Διμου κα 
καταλιξουν ςτουσ κατάλλθλουσ τφπουσ φορτιςτϊν.   

 

Επειδι: 

 ςτισ αρμόδιεσ με το κζμα υπθρεςίεσ βάςει του ΟΕΥ του Διμου δεν υπθρετοφν ςτελζχθ με τθν 
παραπάνω εξειδικευμζνθ αντίςτοιχθ εμπειρία.  

 το υφιςτάμενο προςωπικό του Διμου, δεν ζχει τθν τεχνογνωςία για να αξιοποιιςει τισ απαιτιςεισ 
και προδιαγραφζσ που απαιτοφνται και να εφαρμόςει αποτελεςματικά τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. 

 και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου που δφναται να εμπλακοφν ςτο ςχεδιαςμό του ΣΦΘΟ 
αδυνατοφν να ανταποκρικοφν και να αναλάβουν πλιρωσ τθν εκπόνθςθ του λόγω των ιδθ 
υφιςτάμενων υποχρεϊςεϊν τουσ 

προτείνεται θ ςυνδρομι εξωτερικισ βοικειασ που κα αναλάβει τθν ςυμβουλευτικι - επιςτθμονικι 
υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ (ΟΕ) του Διμου. 

Θ παροχι τθσ ςυμβουλευτικισ - επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ ςτα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ (ΟΕ) του 
Διμου κα αφοροφν ςε παροχι γενικισ υπθρεςίασ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα με αντικείμενο το  
ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και οργάνωςθ αναπτυξιακισ δράςθσ για τθ χωροκζτθςθ των Στακμϊν, κακϊσ 
και ςε οριηόντιου χαρακτιρα παρεμβάςεισ, τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ με τθ μεταφορά τθσ 
απαραίτθτθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ, κακϊσ και τθν παροχι εξωγενϊν υπθρεςιϊν (outsourcing) για τα 
ανωτζρω ςτάδια εκπόνθςθσ του Σχεδίου.  
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1.4. ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ είναι θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ προκειμζνου ο 
Διμοσ να εκπονιςει ζνα ςφγχρονο, βιϊςιμο, λειτουργικό και αποτελεςματικό ςφςτθμα φόρτιςθσ 
θλεκτρικϊν οχθμάτων, εξαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν απαραίτθτθ ςυνκικθ για τθν προϊκθςθ 
τθσ θλεκτροκίνθςθσ, ιτοι ζνα δίκτυο υποδομϊν φόρτιςθσ ςτα λειτουργικά όριά του. 

Το πλαίςιο τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ βαςίηεται ςτθν κάτωκι μζκοδο υλοποίθςθσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόςει τα παραδοτζα του ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ για τθν εκπόνθςθ των ΣΦΘΟ, όπωσ αυτζσ κα ανακοινωκοφν από το Υπουργείο. 

Ειδικότερα, τα περιεχόμενα τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, τα οποία εξειδικεφονται ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ, είναι: 

 

τάδιο 1 «Ανάλυςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ - Χαρτογράφθςθ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ - Διαδικαςία 
Επιλογισ Χωροκζτθςθσ θμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο - ενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου θμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο - Παρακολοφκθςθ Κάλυψθσ Αναγκϊν Φόρτιςθσ Θ/Ο» 

 

 

Α. ΑΝΑΛΤΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: 

Αφορά ςτθν δθμιουργία τεφχουσ ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται θ παρουςίαςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 
και θ ςυλλογι διακζςιμων ςτοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι: 

α) Συλλογι και καταγραφι των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων ςτρατθγικϊν ςχεδίων του Διμου 

β) Καταγραφι των ςχετικϊν ςτοιχείων των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (ιςχφον 
κεςμικό πλαίςιο, χριςεισ γθσ, πλθκυςμόσ εξυπθρζτθςθσ, εντοπιςμόσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ, ιδθ 
υφιςτάμενα/αναπτυςςόμενα δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, όροι δόμθςθσ 
κ.λπ.). 

γ) Καταγραφι των κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (ανάλυςθ υφιςτάμενου οδικοφ 
δικτφου, ςτοιχεία κυκλοφοριακϊν φόρτων, ςφνκεςθ κυκλοφορίασ, λειτουργία οδικοφ δικτφου και 
κυκλοφοριακϊν ροϊν ποδθλάτων, οχθμάτων και ΜΜΜ, παρόδια ςτάκμευςθ, ςτάκμευςθ εκτόσ 
οδοφ, δίκτυα ιπιων μορφϊν μετακίνθςθσ) και τυχόν εξειδικευμζνων δικτφων μεταφορϊν και των 
περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (περιγραφι υφιςτάμενου ςτόλου οχθμάτων των 
κατοίκων, αζριοι ρφποι) βάςει (α) των ςχετικϊν υφιςτάμενων πολεοδομικϊν ι/και 
ςυγκοινωνιακϊν μελετϊν, ι/και τυχόν μελετϊν αςτικϊν αναπλάςεων ι/και (β) βάςει τθσ 
ανάλυςθσ των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

δ) Καταγραφι των κατευκφνςεων των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν 
Σχεδίων (Τ.Ρ.Σ.) κακϊσ και τυχόν ευρφτερων μελετϊν και προγραμμάτων αςτικϊν αναπλάςεων. 

ε) Καταγραφι των υφιςτάμενων υπαίκριων δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, των υφιςτάμενων 
ςτεγαςμζνων δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, κζςεων ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων, 
δθμοτικϊν κτιρίων/εγκαταςτάςεων κ.ο.κ., βάςει των κακοριηομζνων του ν. 4710/2020 (Α’ 142). 

ςτ) Συλλογι και καταγραφι διακζςιμων τοπογραφικϊν υποβάκρων. 

η) Συλλογι και καταγραφι υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων πολεοδομικϊν μελετϊν, μελετϊν 
αςτικϊν αναπλάςεων και κυκλοφοριακϊν μελετϊν, μελετϊν ςτάκμευςθσ, μελετϊν αςτικισ 
οδοποιίασ και διαμόρφωςθσ οδϊν 
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Β. ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ: 

Αφορά ςτθν δθμιουργία διανυςματικϊν αρχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι: 

α) Χαρτογράφθςθ των: κατθγοριϊν ειςοδθμάτων (χαμθλϊν, μζςων, υψθλϊν), όρων δόμθςθσ 
(ςυντελεςτι δόμθςθσ και κάλυψθσ), εμπορικϊν ςυγκεντρϊςεων και ςυγκεντρϊςεων κζςεων 
εργαςίασ και μεγάλων κτθρίων γραφείων και μεγάλων πόλων 
αναψυχισ/πολιτιςμοφ/τουριςμοφ/ακλθτιςμοφ, ςτακμϊν δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ (λεωφορείων, 
ι/και μζςων ςτακερισ τροχιάσ), ορίων και ςτοιχείων υφιςταμζνων προγραμμάτων ανάπλαςθσ 
(ειδικότερα ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ). 

β) Καταγραφι ςθμείων παρόδιασ ςτάκμευςθσ και ςτάςθσ IX οχθμάτων (ελεφκερθσ και 
ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ), λεωφορείων, ταξί, κζςεων τροφοδοςίασ, κζςεων ΑμεΑ κ.τ.λ., κακϊσ 
και δθμοτικϊν κτιρίων/εγκαταςτάςεων. 

(γ) Καταγραφι ςθμείων/περιοχϊν με δυνατότθτα καταςκευισ νζων παροχϊν υποδομϊν 
επαναφόρτιςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για ςφνδεςθ με το Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε.. 

(δ) Καταγραφι αναγκαίων παρεμβάςεων ςτα ςθμεία τοποκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

ε) Καταγραφι ψθφιακά ςε διανυςματικά αρχεία μορφισ shp των χϊρων που αναφζρονται ςτα 
παραπάνω ςθμεία α, β, γ, και δ, κακϊσ και των χϊρων δθμοςίωσ προςβάςιμων κζςεων 
ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, πζραν των 
υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία του δικτφου δθμοτικϊν ι αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν.  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΧΩΡΟΘΕΣΘΘ ΘΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΘ Θ/Ο 

Αφορά ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνων ςθμείων για τθν τοποκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, με 
βάςθ τα κάτωκι: 

Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που κα προτείνονται κα πρζπει να εξυπθρετοφν ςτο ςφνολό τουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιδθ υφιςτάμενων/αναπτυςςόμενων ςθμείων) τισ ανάγκεσ φόρτιςθσ 
όλων των κατθγοριϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων για τα επόμενα πζντε (5) ζτθ. Στο Σ.Φ.Θ.Ο. κα 
ςυμπεριλαμβάνεται πρόταςθ για πρόγραμμα τμθματικισ υλοποίθςθσ των οριηόμενων ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. 
ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν πλιρθ υλοποίθςι του εντόσ τριϊν (3) ετϊν. 

Ωσ προσ τισ αναγκαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, 
λαμβάνονται υπόψθ (α) οι ςχετικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ των υποδομϊν επαναφόρτιςθσ ςτο 
Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, για τισ οποίεσ κα ηθτείται θ ςυνδρομι του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 
οφτωσ ϊςτε να προκφπτουν δεδομζνα καταςκευισ αναγκαίων ζργων ςφνδεςθσ και το ςχετικό κόςτοσ 
τουσ, (β) τα γεωμετρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (π.χ. πλάτοσ πεηοδρομίου), (γ) οι απαιτιςεισ 
για οδικι αςφάλεια (ορατότθτα από ςυμβολι οδϊν και εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ), όπωσ προβλζπονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 
τθν επιλογι ςθμείων κατάλλθλων για τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και φόρτιςθσ Θ/Ο, ο Διμοσ 
πραγματοποιεί: 

α) Ανάλυςθ SWOT (για τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο) ςτθν οποία αξιοποιοφνται και αξιολογοφνται τα δεδομζνα από τθν Ανάλυςθ 
τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ και τθν Χαρτογράφθςθ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ  

β) Καταγραφι προτάςεων αναπλάςεων ςε μικρά οδικά τμιματα για χωροκζτθςθ ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

γ) Σφνταξθ επιμζρουσ προτάςεων για χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχιματα 
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τροφοδοςίασ, ςε δθμοτικά κτίρια/εγκαταςτάςεισ κ.τ.λ.) κακϊσ και για χωροκζτθςθ χϊρων 
ςτάκμευςθσ θλεκτρικϊν ποδθλάτων. 

 

Δ. ΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΟΡΣΙΘ Θ/Ο 

Αφορά ςε παρουςίαςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν 
δθμιουργία ολοκλθρωμζνου δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν περιοχι παρζμβαςθσ. 

α) Ραρουςίαςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και 
βακμονόμθςι τουσ που κα καταλιγουν ςτθν βζλτιςτθ (με κριτιρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά) προτεινόμενθ λφςθ. 

β) Χαρτογραφικι παρουςίαςθ του ςυνόλου των εναλλακτικϊν ςεναρίων και χαρτογραφικι 
παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ βζλτιςτθσ επιλογισ. 

γ) Επιςθμαίνεται ότι: 1. Για τθ χωροκζτθςθ χϊρων ςτάςθσ/ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΛ 
θλεκτρικϊν οχθμάτων με ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 18 
του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και 2. Για τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο για ΑμεΑ 
ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 4710/2020 (Α’ 142). 

 

Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΛΤΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΘ Θ/Ο 

Ο Διμοσ δθμιουργεί ανοιχτό ψθφιακό αρχείο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται όλα τα νζα 
ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ του Σ.Φ.Θ.Ο. και αφοροφν ςτθν 
παρακολοφκθςθ τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ςτοιχεία τοπικοφ φορτίου από τον 
Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., νζεσ προτάςεισ από τθν ΕΕ κ.λπ., τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται ςε επόμενθ ανακεϊρθςθ 
/επικαιροποίθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. με ςκοπό να προτείνονται ςυμπλθρϊςεισ και αλλαγζσ των Σ.Φ.Θ.Ο. (π.χ. 
νζεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αλλαγι τθσ κζςθσ τοποκετθμζνων ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ, αντικατάςταςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ κανονικισ ιςχφοσ με ςθμεία επαναφόρτιςθσ 
υψθλισ ιςχφοσ Θ/Ο κ.λπ.). 

 

τάδιο 2 «υμμετοχικζσ διαδικαςίεσ - Διαβοφλευςθ» 

Ιδθ πριν τθν ζναρξθ του Σταδίου 1, ςυντάςςεται θ μζκοδοσ διαβοφλευςθσ και οι ςχετικζσ ςυμμετοχικζσ 
διαδικαςίεσ και ορίηονται οι επαγγελματικοί, ςυλλογικοί και άλλοι φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν 
διαδικαςία κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. Στθ διαβοφλευςθ ενδείκνυται να 
ςυμμετζχουν και ςχετικοί με τθν θλεκτροκίνθςθ φορείσ, εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί επιςτιμονεσ. Θ 
ςυμμετοχι των παραπάνω φορζων δεν είναι δεςμευτικι. Εν ςυνεχεία δθμοςιοποιοφνται τα 
αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ, καταγράφονται και αξιολογοφνται τα ςχόλια και πραγματοποιοφνται 
τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 

τάδιο 3 «Ολοκλιρωςθ Φακζλου - Εφαρμογι χεδίου» 

Το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

1. Ανάλυςθ κόςτουσ - οφζλουσ και επιλογι μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του οριηόμενου από το 
Σ.Φ.Θ.Ο. δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο (π.χ. ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, ςφμβαςθ 
προμικειασ). 

2. Σχζδιο και χρονικόσ προγραμματιςμόσ χωροκζτθςθσ /αδειοδότθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο. 

3. Ρροδιαγραφζσ (τεχνικζσ, διαλειτουργικότθτασ, κ.λπ.) του προτεινόμενου δικτφου υποδομϊν 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 
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4. Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ ζργου. 

5. Ανάπτυξθ Ρολιτικισ Κινιτρων (ςε τοπικό επίπεδο). 

6. Ψθφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομζνα του Σ.Φ.Θ.Ο.. Τα ψθφιακά αρχεία κα αφοροφν 
ςτθν πρόταςθ χωροκζτθςθσ όπου κα απεικονίηονται τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ και των κζςεων 
ςτάκμευςθσ Θ/Ο, με το ςφνολο των απαραίτθτων κεματικϊν ιδιοτιτων τουσ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΑΝΑ ΣΑΔΙΟ 

ΣΤΑΔΛΟ 1: 

Ρ.1α: Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ - Χαρτογράφθςθ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 

Ρ.1β: Χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ και κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο - Σενάρια ανάπτυξθσ 
δικτφου ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο – Ραρακολοφκθςθ Κάλυψθσ Αναγκϊν Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

 

ΣΤΑΔΛΟ 2:  

 Ρ.2: Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 

 

ΣΤΑΔΛΟ 3: 

 Ρ.3: Ολοκλιρωςθ Φακζλου - Εφαρμογι Σχεδίου 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Τα παραπάνω παραδοτζα κα πρζπει να εκπονθκοφν ςτο ςφνολό τουσ εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

1.5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν εν λόγω υπθρεςία κα πρζπει να ςυγκροτιςει ομάδα ζργου για τθν ορκι 
διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ που κα ςυνεργαςτεί με τθν ΟΕ του Διμου. Θ παροχι των υπθρεςιϊν και των 
παραδοτζων που προβλζπονται προσ τον Διμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει τθν εργαςία, ο 
οποίοσ ευκφνεται ζναντι του Διμου για τθν ακρίβεια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, τθν τιρθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ και τθν εν γζνει καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Λόγω του ςτενοφ 
χρονοδιαγράμματοσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυγκροτιςει Ομάδα Ζργου τουλάχιςτον επτά (7) Μελϊν, θ 
οποία να πιςτοποιεί ςυνάφεια και ςυνοχι. Για το λόγο αυτό θ πλειοψθφία τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να 
είναι μόνιμα ςτελζχθ των οικονομικϊν φορζων (πλιρθσ απαςχόλθςθ ι θμιαπαςχόλθςθ και όχι εποχικι).  

Στθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου κα πρζπει κατ' ελάχιςτο να περιλαμβάνονται οι εξισ ειδικότθτεσ: 

υντονιςτισ (Τπεφκυνοσ) Ζργου: Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ ι Μθχανικόσ Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, με Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτο αντικείμενο του 
ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και διαχείριςθσ μεταφορϊν με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 10 ετϊν και ειδικι 
εμπειρία ςε ζργα ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων αςτικϊν μεταφορϊν, ςχζδια βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, 
ζργα αξιολόγθςθσ ςυςτθμάτων αςτικϊν μεταφορϊν και ζργα ςυλλογισ και αξιολόγθςθσ δεδομζνων για τισ 
αςτικζσ μεταφορζσ. Ειδικότερα, να διακζτει εμπειρία ςε δφο ολοκλθρωμζνα (2) ζργα παροχισ υπθρεςιϊν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε Διμουσ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ 
και ςε ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ ζργο ςχετικό με τθν ενζργεια, ι με τθν κλιματικι αλλαγι και ζνα 
(1) ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ ζργο ςχετικό με τθ Στρατθγικι του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ των 
Ρόλεων. Επιπλζον, πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξει εμπειρία ςτον Επιχειρθςιακό και Στρατθγικό 





 

Σελίδα 51 

Σχεδιαςμό, ςτθ διαχείριςθ ζργων και ςτθν υλοποίθςθ ζργων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων. 

Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ - Τπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ: Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ΡΕ κάτοχοσ 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, με τουλάχιςτον 8ετι γενικι εμπειρία ςτον τομζα του επιχειρθςιακοφ και του 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ ζργων, υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, μελζτεσ 
ανάπτυξθσ και ζργα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ μεταξφ των οποίων ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο με 
αντικείμενο το Στρατθγικό Σχεδιαςμό Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, και ςε ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ι ςε 
εξζλιξθ ζργο ςχετικό με τθν ενζργεια, ι με τθν κλιματικι αλλαγι, ι με τθ Στρατθγικι του Ψθφιακοφ 
Μεταςχθματιςμοφ των Ρόλεων, και να ζχει παρακολουκιςει ςεμινάριο επικεωρθτϊν ςυςτθμάτων 
ποιότθτασ. 

Μζλθ Ομάδασ Ζργου υποχρεωτικά: 

α) Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ 
ενζργειασ με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν. Ραράλλθλα, να διακζτει πιςτοποίθςθ επιτυχοφσ 
ολοκλιρωςθσ ςε κάποιο από τα αναφερόμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ (Association of Energy 
Engineers - certified energy manager international (CEM-I) / Greek-German Chamber of Commerce and 
Industry - European Energy Manager (EuREM) / Energy Institute -Advanced Energy Manager (AEM) / Energy 
Institute - Chartered Energy Manager) ι ιςοδφναμά τουσ.  

β) Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, κάτοχοσ 
Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν και να είναι ςε κζςθ να αποδείξει 
ειδικι εμπειρία ςε εκπόνθςθ Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Γ.Ρ.Σ.) και Σχεδίων Χωρικισ Οικιςτικισ 
Οργάνωςθσ Ανοικτϊν Ρόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ). 

γ) Διπλωματοφχοσ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, με Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ Ρολεοδομίασ – Χωροταξίασ, γενικι 
εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν ςτον αρχιτεκτονικό και αςτικό ςχεδιαςμό και ςυμμετοχι ςε ζνα (1) 
ολοκλθρωμζνο ζργο Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ ι ςε ζνα (1) ζργο με αντικείμενο το 
ςχεδιαςμό δθμόςιου χϊρου. 

δ) Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε Τεχνικζσ και Μεκόδουσ ςτθν 
Ανάλυςθ, Σχεδιαςμό και Διαχείριςθ του Χϊρου, με γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 6 ετϊν και να είναι ςε 
κζςθ να αποδείξει ειδικι εμπειρία ςε Ευφυι Συςτιματα Μεταφορϊν (ITS) και ςτθν ανάπτυξθ και 
εφαρμογι Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν, κακϊσ και ςε ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 
ζργο ςχετικό με τθ Στρατθγικι του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ των Ρόλεων. 

ε) Ρτυχιοφχοσ κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 
6 ζτθ γενικι εμπειρία ςε υλοποίθςθ εκνικϊν, ι/και ευρωπαϊκϊν ζργων και ειδικι εμπειρία ςτθν 
οικονομικι διαχείριςθ αυτϊν. 

ςτ) Διπλωματοφχοσ Αγρονόμοσ-Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, με 
τουλάχιςτον 3 χρόνια γενικι εμπειρία και ειδικι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυγκοινωνιακά ζργα που να 
περιλαμβάνουν μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, μελζτεσ ζρευνασ ςυλλογισ κυκλοφοριακϊν δεδομζνων, μελζτεσ 
εκπόνθςθσ κυκλοφοριακοφ μοντζλου και πρόβλεψθσ φόρτων.   

η) Διπλωματοφχοσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ – Συγκοινωνιολόγοσ, κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθ 
Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Τεχνικϊν Ζργων με 3 ζτθ γενικι εμπειρία και ειδικι εμπειρία ςε Σχζδια Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Ανάπτυξθσ που να αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι του ςε τουλάχιςτον ζνα ολοκλθρωμζνο (1) 
ζργο παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε Διμουσ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει: 

α) να διακζτει: 

 Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ην πξφηππν ISO9001:2015 

ή ηζνδχλακφ ηνπο κε πεδίν εθαξκνγήο: Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θνξείο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη δηαρείξηζεο έξγσλ, ζρεδηαζκφ δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε έξγσλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο ή/θαη επξσπατθνχο πφξνπο. 





 

Σελίδα 52 

 Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ην πξφηππν 

ISO14001:2015 ή ηζνδχλακφ ηνπο κε πεδίν εθαξκνγήο: Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη δηαρείξηζεο έξγσλ, ζρεδηαζκφ δηαρείξηζε 

θαη πινπνίεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο ή/θαη επξσπατθνχο πφξνπο. 

 Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ θαηά ην πξφηππν 

ISO27001:2013 ή ηζνδχλακφ ηνπο κε πεδίν εθαξκνγήο: Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη δηαρείξηζεο έξγσλ, ζρεδηαζκφ δηαρείξηζε 

θαη πινπνίεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο ή/θαη επξσπατθνχο πφξνπο. 

β) να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν ςε τουλάχιςτον 
τζςςερα (4) ζργα που ςχετίηονται με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό ςτον τομζα τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, ςτα 
οποία να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δφο (2) ολοκλθρωμζνεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ 
υποςτιριξθσ ςε Διμουσ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, κακϊσ 
και μία (1) ςφμβαςθ ολοκλθρωμζνθ ι ςε εξζλιξθ ςχετιηόμενθ με τθν ενζργεια ι τθν κλιματικι αλλαγι και 
μία (1) ςφμβαςθ ολοκλθρωμζνθ ι ςε εξζλιξθ ςχετιηόμενθ με τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό πόλεων. 
Ρρόςκετθ εμπειρία ςτον τομζα του Επιχειρθςιακοφ και Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, διαχείριςθ ζργων-
υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, μελζτεσ και ζργα ανάπτυξθσ, 
τεχνικι υποςτιριξθ των δθμόςιων αρχϊν ςτθν προγραμματικι περίοδο ι / και ωριμότθτα ζργων (2014-
2020), κα κεωρθκοφν ωσ πλεονζκτθμα ςτθν επιλογι. 

 

1.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ χρθματοδότθςθ του Διμου από το Ρράςινο Ταμείο, όπωσ προκφπτει και από τον τφπο του Άρκρου 13 
τθσ ςχετικισ ΚΥΑ για τισ «Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων ΣΦΘΟ» 
ανζρχεται ςε 48.000,00€ πλζον ΦΡΑ 24%. 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ, περιγράφεται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα :  

Α/Α ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΠΟΟΣΘΣΑ  

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

1 Υπθρεςία ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ του 

Διμου για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Φόρτιςθσ 

Θλεκτρικϊν Οχθμάτων του Διμου Καρδίτςασ 

1 48.000,00 48.000,00 

Άκροιςμα 48.000,00 

Προςτίκεται ΦΠΑ 24% 11.520,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 59.520,00€ 
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Γ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρκρο 1ο Αντικείμενο υγγραφισ 

Με τθν παροφςα Μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου 
για τθν εκπόνθςθ χεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (ΦΘΟ) του Διμου Καρδίτςασ» 

 

Άρκρο 2Ο Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 

3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 Σελ ππ’αξηζ. 24/2020 Θαηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ κε ζέκα «Δηδηθά δεηήκαηα αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ ηνχ COVID-19, θαζψο θαη 

ησλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηαζπνξάο ηνπ». 

 ηνπ λ. 4710/2020 – ΦΔΘ Σεχρνο A’ 142/23.07.2020 «Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηηο «Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ ΦΖΟ» ζχκθσλα 

κε ην ΦΔΘ 4380/Β/05.10.2020 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθ δνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 196.6/2020 απφθαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

 ηελ ππ’ αξηζκ 8/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία Θ.Α. ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ 

 

Άρκρο 3Ο υμβατικά τοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  

 Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Σερληθή Έθζεζε. 

 Σεχρνο Γηαθήξπμεο. 

 

Άρκρο 4Ο Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 5Ο Τποχρεϊςεισ Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία του Φορζα και άλλου αρμοδίου 
Φορζα ι Αρχισ, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Φορζα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Φορζα αναφορζσ, πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, ςχετικά με το 
αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει με τον κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθσ ι λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτο 
Φορζα τα αποτελζςματα, πλθροφορίεσ, ςτοιχεία, κάκε ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ, που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν με δαπάνεσ του Φορζα. Σε περίπτωςθ αρχείων ςε 
θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 
και οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ τουσ. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν ιδιοκτθςία του Φορζα, ο οποίοσ μπορεί 
να τα διαχειρίηεται και να τα εκμεταλλεφεται ελεφκερα. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που λαμβάνει, ωσ εμπιςτευτικι 
και να μθν τθν χρθςιμοποιεί ι αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ του Φορζα. 

Ο Φορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία, που μπορεί να επζλκει ςτον εξοπλιςμό 
του Αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Άρκρο 6Ο Τποχρεϊςεισ του Εντολζα – Φορζα 

Ο Φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ – υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 7Ο Ανωτζρα Βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ 
ι ο Φορζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια 
του προςωπικοφ του Αναδόχου κ.α. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί το Φορζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε 
ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω 
ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για το Φορζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

 

Άρκρο 8Ο Ανακεϊρθςθ Σιμϊν 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

Άρκρο 9Ο Σρόποσ Πλθρωμισ 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του Αναδόχου κακορίηεται ςε 59.520,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται εφάπαξ με τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του Αναδόχου 
ςυνοδευόμενα από τα παραδοτζα τθσ υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 10ο Φόροι, Σζλθ και Κρατιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Φορζα. 

 

Άρκρο 11ο Επίλυςθ Διαφορϊν 

Οι διαφορζσ που ενδεχόμενα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Καρδίτςα, 04/02/2021 

                             ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                                                

 

 

 

                        ΝΑΣΑΛΙΑ ΣΗΕΛΛΟΤ 

                 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε. 

                     ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

    Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

 

 

                ΒΑΙΟ ΑΝΤΦΑΝΣΘ 

      Α. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΛΤΣΑΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [……] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΤΕΣΛΑΝΟΥ 1, ΚΑΔΛΤΣΑ/Τ.Κ. 43131 
  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΝΑΤΑΛΛΑ ΤΗΕΛΛΟΥ 
- Τθλζφωνο: [2441350808] 
- Θλ. ταχυδρομείο: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):  
http://www.dimoskarditsas,gov.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): «Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εκπόνθςθ χεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν 
Οχθμάτων (ΦΘΟ) και τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ εντόσ των ορίων του Διμου 
Καρδίτςασ» (73220000-0) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: […….] ΟΠΩ ΑΝΑΡΣΘΘΕΙ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΛΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  - ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ ΤΜΘΜΑΤΑ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
*ΟΠΩ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ+  

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.dimoskarditsas,gov.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

Ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ: 
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ; 
  
Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................] 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
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xxxv

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Βάςει τθσ εγκεκριμζνθσ χρθματοδότθςθσ, οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ ζχουν κοςτολογθκεί ωσ εξισ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ) ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου 
για τθν εκπόνθςθ χεδίου 
Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν 
Οχθμάτων (ΦΘΟ) του Διμου 
Καρδίτςασ 

48.000,00€ 59.520,00€ 

ΤΝΟΛΟ 48.000,00€ 59.520,00€ 

 

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ του κατωτζρω πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ: 

 

Πίνακασ 1: υνολικι Οικονομικι Προςφορά Αναδόχου 

ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

Τελικι Τιμι χωρίσ ΦΡΑ ΕΥΩ   

Αναλογοφν ΦΡΑ ΕΥΩ   

Τελικι Τιμι με ΦΡΑ ΕΥΩ   

 

  





 

Σελίδα 82 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV– Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο  

 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Εκδότθσ: 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: 

Προσ:  

Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ:  

Δγγύεζή καο ππ' αξηζκ. <αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο> γηα ΔΤΡΩ <πνζό, αξηζκεηηθώο / 
νινγξάθσο>  

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα, ότι εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των <ποςόν εγγυιςεωσ, 

ολογράφωσ>ΕΥΩ (<ποςόν εγγυιςεωσ, αρικμθτικϊσ, €>), δθλαδι ποςοςτοφ <ποςοςτό, αρικμθτικϊσ>% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ του ζργου, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ 
<όνομα εταιρείασ> ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν: α) <όνομα εταιρείασ (α)>, β) <όνομα 

εταιρείασ (β)>, κ.λ.π. ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτόσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του 
ζργου: <πλιρθσ ακριβισ τίτλοσ του προκθρυςςόμενου ζργου,>. 

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ 
ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ διλωςι ςασ προσ εμάσ ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 
καταπτϊςεωσ τθσ εγγυιςεωσ με τθν επιςτροφι ςε μασ τθσ παροφςασ. 
 
Θ παροφςα αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε μασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 

Καρδίτςα 24/02/2021 

Θ ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

ΝΑΣΑΛΙΑ ΣΗΕΛΛΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ ΣΕ  

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  

 

ΑΝΤΦΑΝΣΘ ΒΑΙΟ 

ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

 

ΣΙΑΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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