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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

  Θέμα. Έγκριση των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με 

τιτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας». 
 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.3514/05-02-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -     Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -   Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -      Τακτικό μέλος  

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ 

Έργων, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ .Κ. Τζόκας), που έχει ως εξής:  

 

 «..Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.με την πρόσκληση 

ΣΦΗΟ-2020 (αρ.πρωτ.7970/16-11-2020, ΑΔΑ:Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ), καλεί τους Δήμους 

μητροπολιτικών κέντρων, τους μεγάλους και μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους, τους δήμους 

πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς 

δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

χρηματοδότησης για την σύνταξη των ΣΦΗΟ (Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων). 

  Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142Α/23-7-2020): «Από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος και έως την 31η.3.2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι 

και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι 

μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3852/2010 εκπονούν 

υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο 

προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως 
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προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών 

τους ορίων.»  

  Με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 Απόφαση του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) ορίστηκαν οι τεχνικές 

οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) (ΑΔΑ: Ψ6ΛΣ4653Π8-ΡΤΨ). 

 Ο Δήμος Πρέβεζας υπέβαλε Ηλεκτρονική Αίτηση , μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών 

υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου, με αρ.Πρωτ.2020-008274  προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, για 

ένταξη στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 
 Ο Δήμος Πρέβεζας εντάχθηκε ,με την υπ. αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ¨Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) 

απόφαση το Δ.Σ  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ως προσωρινός δικαιούχος στον  Άξονα 
προτεραιότητας 2 (Α.Π.2), 
’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος  

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020»,με ποσό 49.600,00€ (με ΦΠΑ),με φορέα 
υλοποίησης το Δήμο Πρέβεζας. 
Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός προθεσμίας 

έξι μηνών. Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Δ.Σ. του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 
θα ορίσει τον Δήμο ως οριστικό δικαιούχο και θα προχωρήσει στην αποδέσμευση του τελικού 
ποσού χρηματοδότησης. 

 

-Με την με αριθμό 27/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ¨ΩΔ58ΩΞΧ-1ΔΘ) Δήμου 

Πρέβεζας έγινε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης ’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου» 2020. 

-Με την με αριθμό 486/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΗΛΩΞΧ-Δ24) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Πρέβεζας εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Π/Υ του έτους 2020 

και τη δημιουργία ανάμεσα σε άλλα, του Κ.Α. Εσόδων  06.10.00.1328.936 με τίτλο: ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ '' ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ '' Ε,Π, ΗΠΕΙΡΟΥ -ΟΠΣ 5050490 

 -Με την  με αριθμό 9/2021 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας (ΑΔΑ¨ΨΘ64ΩΞΧ-

1ΔΘ) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό Εσόδων- Εξόδων Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021, 

εγγράφοντας τον προϋπολογισμό του έργου στον προϋπολογισμό Δήμου Πρέβεζας τρέχοντος 

έτους. 

  Θέτουμε υπόψη σας την υπ' αριθ.6/25-1-2021 Διακήρυξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Πρέβεζας [Αντικείμενο σύμβασης-Όροι διαγωνισμού-κριτήρια αξιολόγησης- Τεχνικές 

Προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Συγγραφή υποχρεώσεων- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)] , 

με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» ,συνολικού  προϋπολογισμού 49.600,00 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη : 
1)  Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
2)  Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3)  Τον Ν.4555/2018 
4)  Τον Ν.4412/16 
5)  Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2020-008274 αίτημα ένταξης του Δήμου Πρέβεζας 
6)  Την αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ¨Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφαση το Δ.Σ  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

 1. Την προσφυγή στην διαγωνιστική διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού. 
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 2. Την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτοί περιγράφονται στη 

συνημμένη Διακήρυξη υπ΄αρ.6/21-01-2021της υπηρεσίας με τίτλο΄ «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 

Πρέβεζας....». 

 

 

 

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.    

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

• την εισήγηση της υπηρεσίας  

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την εγκύκλιο 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 του ΥΠΕΣ, 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1.  Εγκρίνει την προσφυγή στην διαγωνιστική διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας». 

 

2. Εγκρίνει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτοί περιγράφονται στη 

συνημμένη Διακήρυξη υπ΄αρ.6/21-01-2021της υπηρεσίας με τίτλο΄ «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας, ως εξής: 

. 
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                                                                                              Μελέτη ΄6/25-1-202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών  

 

 

 

 

 

 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας 
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1. 1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  
 

2. 1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
 

Επωνυμία Δήμος Πρέβεζας 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2 

Πόλη ΠΡΕΒΕΖΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 48100 

Τηλέφωνο 2682089002 

Φαξ 2682360640 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο thm@1485.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  http://www.dimosprevezas.gr/ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
    Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πρέβεζας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας ΟΤΑ. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
   Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL): http://www.dimosprevezas.gr/ 
 
β)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: thm@1485.syzefxis.gov.gr  
 

3. 1.2   Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :02.10.64.7425.114 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021 του Φορέα. 
 

4. 1.3   Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την σύνταξη του Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο. 
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης καλύπτει πλήρως τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων», όπως αυτές έχουν εγκριθεί με το ΦΕΚ 4380Β/2020. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :73220000-0. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ  (32.000,00€) πλέον 
ΦΠΑ 24%. 
 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, και διαρθρώνεται ως παραδοτέα και χρόνος 
υποβολής τους ως εξής: 
Το παραδοτέο Π.1.α - Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης & Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης 
παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Το παραδοτέο Π.1.β – Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο & Σενάρια 
ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.α. 
Το παραδοτέο Π.2 – Έκθεση διαβούλευσης παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.β. και την 
διεξαγωγή της διαβούλευσης. 
Το παραδοτέο Π.3 – Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την 
παραλαβή του Π.2. 
 

http://www.dimosprevezas.gr/
http://www.dimosprevezas.gr/
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Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης της σύμβασης και να παρέχει στον 
ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να υποβοηθά την προώθηση 
των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και 
στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται. 
Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας 
αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.. 
 
Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης της σύμβασης και να παρέχει στον 
ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία  και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να υποβοηθά την 
προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και 
στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται. 
Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας 
αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
 
 

5. 1.4   Θεσμικό πλαίσιο 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• του ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.», 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο  
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση  του  ν. 3419/2005  (Α' 297) και  άλλες  διατάξεις”  και του  
ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του  ν.4250/2014  (Α' 74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του  ν.4013/2011  (Α’ 204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

ΑΔΑ: Ψ44ΕΩΞΧ-ΟΣΔ
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• της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα οριζόμενα στα  συμβατικά τεύχη της  παρούσας, 
καθώς και    του    συνόλου    των    διατάξεων    του    ασφαλιστικού,    εργατικού,    κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• την υπ’ αριθμ.201.6/2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου, 

• τον Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142Α) 

• την απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380Β) 

• την  υπ.  αριθμ.  ……./2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και όρων για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

6. 1.5   Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πρέβεζας οδός .................., την ……………….. ώρα 
10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
στις …../…./2021 ημέρα ……. Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00π.μ. 
 
Μετά  τη  λήξη  της  παραλαβής  προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αποσφράγισης,  ενώπιον  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας  βίας,  δεν  διενεργηθεί  η  αποσφράγιση  κατά  την  ορισθείσα  ημέρα,  η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 5 τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 

7. 1.6   Δημοσιότητα 
 
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):    
http://www.dimosprevezas.gr/ 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα. 
 

8. 1.7   Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
 
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosprevezas.gr/
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9. 2.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

10. 2.1   Γενικές Πληροφορίες 
 
11. 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. πρωτ.οικ.: ……/….-….-2021 Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί  στην 
εφημερίδα …… . 

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

•  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

• οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται στην υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 απόφαση 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 
 
12. 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  μέσω  της 
ιστοσελίδας  στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 08:00 – 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα 
αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 
 
13. 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
14. 2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
15. 2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1.  εκδίδονται από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τον τίτλο  του  έργου,  θ)  την  ημερομηνία  
λήξης  ή  τον  χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 

16. 2.2   Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
17. 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
18. 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
 
19. 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή 
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 
α)  συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997,σ.1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική  απόφαση είναι μέλος του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  του  ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου     αφορά  κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος   ή την εθνική 
νομοθεσία   ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους. 
 
2.2.3.3. α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 
β)  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση, έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
(ι) εάν η Αναθέτουσα γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
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Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. 
 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
 
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
 
20. 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν   επαγγελματική  δραστηριότητα  συναφή  με   το   αντικείμενο   των   προς  παροχή   υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
 
21. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης: 
(α) Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ. 
 
22. 2.2.6   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
Α) Με δεδομένο ότι η σύνταξη των ΣΦΗΟ εντάσσεται στα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας, προάγοντας 
την ηλεκτροκίνηση, και παράλληλα έχοντας υπόψη ότι οι θέσεις φόρτισης θα δεσμεύσουν θέσεις 
στάθμευσης, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν τα ακόλουθα: 
-  Μία (1) υπηρεσία καταγραφής κυκλοφοριακής μελέτης. Η απόδειξη γίνεται με σχετική 
βεβαίωση/σύμβαση από την αναθέτουσα υπηρεσία, που να περιγράφει το παραπάνω. 
Β) Με δεδομένο την απαίτηση για υποβολή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να 
διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να 
απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. 
  
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου του υποψήφιου οικονομικού φορέα παρέχει κατ’ ελάχιστο το παρακάτω 
εξειδικευμένο προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην Ομάδα Έργου του Φακέλου της 
Τεχνικής Προσφοράς αλλά και στο Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής: 
  
-  Ένα συγκοινωνιολόγο μηχανικό, 20ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε κυκλοφοριακά θέματα.  
-  Δύο διπλωματούχους Μηχ/κούς πολιτικούς ή Αρχιτέκτονες η τοπογράφους μηχανικούς ή 
μηχανικούς Χωροταξίας /Πολεοδομίας με γενική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών.Ο ένας εκ των δύο 
δύναται να είναι και ειδικός επιστήμονας με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών 
με γενική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών. 
-   Ένα διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή ένα Μηχανικό Η/Υ. 
 
Γ) Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες, και σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι τα ΣΦΗΟ δεν έχουν συνταχθεί για κανένα Δήμο στην Ελλάδα ακόμη (οπότε δεν 
μπορεί να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία), οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
διαθέτουν συγκοινωνιολόγο που να έχει εκπονήσει μία τουλάχιστον κυκλοφοριακή μελέτη. Η γνώση 
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται, μέσω αντίστοιχων βεβαιώσεων δημοσίων φορέων. 
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23. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύμβασης καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης, οι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού: 
-Πιστοποιητικό εν ενεργεία για σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εκπόνησης / διαχείρισης μελετών 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015. 
-Πιστοποιητικό εν ενεργεία για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  στο πεδίο εκπόνησης / διαχείρισης 
έργων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001. 
 
 
24. 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),  
να  στηρίζονται στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των δεσμών τους με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
25. 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α)δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β)πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7   της   παρούσης,   προσκομίζουν   κατά   την   υποβολή   της   προσφοράς   τους    ως 
δικαιολογητικό  συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr). 
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους, 
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή  
στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του αλλώς στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολη του. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 
γ) Για την περίπτωση (ι) της παραγράφου 2.2.3.4, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e- Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε)  για  την  παράγραφο  2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
Σημειώνεται  ότι  για  όποιο  από  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  Β1  ο  υποψήφιος  δε   δύναται   να   
τα  προσκομίσει   στο   καθορισμένο   χρονικό   διάστημα   οφείλει   να   τα   δηλώσει   στο   ΤΕΥΔ.    Τα    
αντίστοιχα δικαιολογητικά   θα   προσκομιστούν   υποχρεωτικά   από   τον   ανάδοχο   πριν   την   έκδοση   
της   Απόφασης  Ανάθεσης  από την  Οικονομική Επιτροπή.  
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους  εγκατάστασης. Οι  οικονομικοί  φορείς που είναι εγκατεστημένοι  σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το 
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλληλο αποδεικτικό μέσο που αναφέρεται στο στοιχείο (α) του Μέρους 
I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 4 του ως άνω νόμου). 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
συμβάσεις, ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και βεβαιώσεις έργων ή εργοδοτών. Ο οικονομικός φορέας 
οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.6, καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, 
σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου  
υλοποίησης και  του  αποδέκτη,  καθώς  και  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  σε  αυτό.  Ο κατάλογος των 
έργων πρέπει να είναι της ακόλουθης μορφής. 
 
 
 

 
 
Α/Α 

 
 
Τίτλος 
Έργου 

Αναθέτουσα 
 
υπηρεσία 

Συνοπτική 
Περιγραφή 
 
Αντικειμένου 
έργου 

 
Περίοδος 
 
Υλοποίησης 

 
Οικονομική 
 
αξία 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

1       

2       

3       

4       

 
 
Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών και εξωτερικών 
συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –
Θέση στο   σχήμα   
υλοποίησης   δηλ. 
Υπεύθυνος Έργου, ή 
εμπειρογνώμονας ή μέλος 
ομάδας έργου 

Προτεινόμενοι 
Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 
στο έργο 

     

     

     

     

 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών 
συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 
 
Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους. 
 
Στη φάση της κατακύρωσης θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα αποδεικτικά εμπειρίας της ομάδας έργου: 
τίτλοι σπουδών (απλές φωτοτυπίες) 
συμβάσεις, ή/και βεβαιώσεις έργων ή εργοδοτών, ή/και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ή/και αποδεικτικά 
προσλήψεων, ή/και συγκεντρωτικές καταστάσεις ενσήμων ασφαλιστικού φορέα 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επικυρωμένα 
αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Τα   παραπάνω   δικαιολογητικά   των   σημείων   Β.2   –   Β.9   υποβάλλονται   εντός   του   φακέλου 
«δικαιολογητικών συμμετοχής», κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, εκτός από αυτά που ρητώς 
αναφέρεται ότι υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 
 
 

26. 2.3   Κριτήρια Ανάθεσης 
 
27. 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται αποκλειστικά βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων: 
 
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του 
έργου, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και συγκεκριμένα: 

• Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της υπηρεσίας 

• Ο βαθμός κάλυψης κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 
υπηρεσίας, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά 
την εκπόνησή της. 

• Η αποδεδειγμένη γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Πρέβεζας (αποδεικνύεται με 
σχετικές συμβάσεις έργων/υπηρεσιών/μελετών). 

• Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 150. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1=45%. 
 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της 
υπηρεσίας, και συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από δραστηριότητες 
που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, 

• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της υπηρεσίας,  

• η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος. 

Το  κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 150. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 25%. 
 
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς 
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα: 

• η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας, 

• η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος 

• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας. 
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Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 150. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 30%. 
 
Συνοπτικός Πίνακας Κριτηρίων: 
Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς : 

 
1 

Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως 
προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας (σ1) 45% 

2 Η    πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της υπηρεσίας 
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (σ2) 25% 

3 Οργάνωση  και  Δομή  της  Ομάδας  έργου–  Παρουσίαση  και  περιγραφή  
των 
μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου 
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας (σ3) 30% 

 
28. 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
U= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+σ3 = 1 
(100%)   
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων 
απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού.  
Κατόπιν υπολογίζεται ο τελικός για την κάθε πρόσφορα βάσει του ακόλουθου τύπου: 
Β=0,85*(UT/UMAX) + 0,15* (BMIN/BK) 
Όπου:Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 
UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 
ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 
Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
 

29. 2.4   Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
30. 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 
 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
31. 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή  είτε  
(γ)  με  κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
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αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή   τους.   Δεν   θα   παραληφθούν   φάκελοι   ή   άλλα   
έγγραφα   από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 
Προσφορά 

 
Του ….(στοιχεία υποψηφίου αναδόχου) 

 
για την παροχή υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» 
 

με αναθέτουσα αρχή «ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑς» 
 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   ….. 
 
2.4.2.3.  Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή   ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ). 
 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.4.3 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.2. 
 
2.4.2.4.   Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
 
2.4.2.5.   Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα) που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
32. 2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 
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Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙ), 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
33. 2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
34. 2.4.5 Περιεχόμενα  Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
 
35. 2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
36. 2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
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υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β)η οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά 
την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, ζ) η 
οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ)η οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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37. 3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
38. 3.1   Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
39. 3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α)Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 
την  ώρα  λήξης,  αν  η  υποβολή,  που  έχει  εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  κατά  το  άρθρο  2.4.2  της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
β)Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
40. 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το  
παραπάνω όργανο  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με 
τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
Ν.4412/2016. 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 

41. 3.2   Πρόσκληση   υποβολής   δικαιολογητικών   κατακύρωσης   -   
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  15 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.8.2της 
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 
Απορρίπτεται η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

42.  
43. 3.3   Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

44. 3.4   Ενστάσεις 
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)  
ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται  μέχρι  το  
ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας  αυτής  
συνυπολογίζονται  και οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και   επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή. 
 

45. 3.5   Ματαίωση Διαδικασίας 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας   Επιτροπής   του   Διαγωνισμού.   Επίσης, αν   διαπιστωθούν   σφάλματα   ή   παραλείψεις   σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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46. 4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

47. 4.1   Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠαράρτημαIV της Διακήρυξηςκαι τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 

48. 4.2   Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

49. 4.3   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές   συμβάσεις   ή   διεθνείς   διατάξεις   περιβαλλοντικού,   κοινωνικοασφαλιστικού   και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

50. 4.4   Υπεργολαβία 
 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι  
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο,   τον   
οποίο   ο   κύριος   ανάδοχος   χρησιμοποιεί   εν   συνεχεία   στην   εν   λόγω   σύμβαση, προσκομίζοντας   
τα   σχετικά   συμφωνητικά/δηλώσεις   συνεργασίας.   Σε   περίπτωση   διακοπής   της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση  της  
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διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 
των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 
 

51. 4.5   Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 
 

52. 4.6   Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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53. 5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

54. 5.1   Τρόπος πληρωμής 
 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Α/Α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
σε € 

1 

Π1α. Ανάλυση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης  

Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του 
οικείου Δήμου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας-Σ.Β.Α.Κ., τις 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - 
Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη - Β.Α.Α. 

2400,00 

2 

Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των 
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις 
γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός 
σημείων ενδιαφέροντος, ήδη 
υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, 
όροι δόμησης κ.λπ.). 

2400,00 

3 

Καταγραφή των κυκλοφοριακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, στοιχεία 
κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση 
κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και 
κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων 
και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση 
εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών 
μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων 
δικτύων μεταφορών (π.χ. λιμάνια, 
αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και 
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (περιγραφή υφιστάμενου στόλου 
οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει 
(α) των σχετικών υφιστάμενων 
πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών 
μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών 
αναπλάσεων ή/και (β) βάσει της ανάλυσης 
των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής παρέμβασης. 

2800,00 

4 

Καταγραφή των κατευθύνσεων των 
υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και 
τυχόν ευρύτερων μελετών και 
προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

1200,00 

5 

Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων 
δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 
υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών 
χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 

3200,00 

6 
Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων 
τοπογραφικών υποβάθρων. 

1200,00 

7 
Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, 
μελετών αστικών αναπλάσεων και 

1200,00 
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κυκλοφοριακών μελετών, μελετών 
στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και 
διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο 
κατά περίπτωση ΟΤΑ. 

8 

Π1.α 
Χαρτογράφηση 
της Περιοχής 
Παρέμβασης 

Χαρτογράφηση των: κατηγοριών 
εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), 
όρων δόμησης (συντελεστή δόμησης και 
κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και 
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και 
μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων 
πόλων 
αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, 
σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 
(λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής 
τροχιάς), ορίων και στοιχείων υφισταμένων 
προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

1200,00 

9 

Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης 
και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και 
ελεγχόμενης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, 
θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., 
καθώς και δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων. 

3200,00 

10 

Καταγραφή σημείων/περιοχών με 
δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών 
υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

1200,00 

11 
Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα 
σημεία τοποθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο. 

1200,00 

12 

Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία 
μορφής shp των χώρων που αναφέρονται 
στο εδ.ε του αρ.8 της αποφ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (φεκ 
4380Β/2020) 

800,00 

13 
Π1β. 
Χωροθέτηση 
σημείων 
επαναφόρτισης 
και θέσεων 
στάθμευσης Η/Ο. 

Προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης και 
πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης εντός 
τριών ετών 

1600,00 

14 SWOT 2800,00 

15 
Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων για 
χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

2000,00 

16 
Πρότασης χωροθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο ειδικών κατηγοριών 
οχημάτων 

800,00 

17 

Π.1β. Σενάρια 
ανάπτυξης 
δικτύου σημείων 
επαναφόρτισης 
Η/Ο 

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων 
χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
και βαθμονόμησή τους που θα καταλήγουν 
στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά,  
περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη 
λύση. 

2000,00 

18 

Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των 
εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική 
παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης 
επιλογής. 

400,00 

19 
Δημιουργία ανοικτού ψηφιακού αρχείου με 
στοιχεία για την παρακολούθηση του 
Σ.Φ.Η.Ο. 

400,00 

20 Π.2. Έκθεση 
διαβούλευσης 

Διεξαγωγή συμμετοχικής διαδικασίας – 
Δημόσιας Διαβούλευσης 

800,00 

21 Δημόδια διαβούλευση και αποτελέσματα επί 800,00 
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του επικρατέστερου σεναρίου 

22 

Π.3 Ολοκλήρωση 
φακέλου – 
εφαρμογή 
σχεδίου 

Ανάλυση κόστους οφέλους και επιλογή 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

2000,00 

23 
Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός 
χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο 

2000,00 

24 Προδιαγραφές 1200,00 

25 Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου 400,00 

26 Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων 400,00 

27 Ψηφιακά αρχεία 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 40000,00 

 ΦΠΑ 24% 9600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49600,00 

 
Το παραδοτέο Π.1.α - Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Το παραδοτέο Π.1.α – Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Το παραδοτέο Π.1.β – Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο παραδίδεται σε 1 
μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.α. 
Το παραδοτέο Π.1.β – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο παραδίδεται σε 1 μήνα μετά 
την παραλαβή του Π.1.α. 
Το παραδοτέο Π.2 – Έκθεση διαβούλευσης παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.β. και την 
διεξαγωγή της διαβούλευσης. 
Το παραδοτέο Π.3 – Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την 
παραλαβή του Π.2. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
 

55. 5.2   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβασης ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν 
η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 
έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 
 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση. 
 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 

56. 5.3   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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57. 6.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

58. 6.1   Παρακολούθηση της σύμβασης 
 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Δήμο 
Πρέβεζας ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 
που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
 

59. 6.2   Διάρκεια Σύμβασης 
 
6.2.1. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 Μήνες. 
 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 

60. 6.3   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής. Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σκοπιμότητα - Πλαίσιο 
Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση ενιαίου, συστηματικού και 
ολοκληρωμένου πλαισίου της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την αύξηση του στόλου και της διείσδυσης των 
αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης χαμηλών 
εκπομπών έως 50γρ. CO2/χλμ. στην Ελληνική Επικράτεια (εφεξής Η/Ο). Απώτερο στόχο αποτελεί η 
μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (Β΄ 4893), καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 
2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών», στην οποία τονίζεται 
η ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που επιβαρύνουν την υγεία του 
πληθυσμού και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει η ηλεκτροκίνηση για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η ηλεκτροκίνηση παρουσιάζει 
σημαντικά οφέλη σε πλείστα πεδία, όπως αυτά αναλύονται κάτωθι. Πρώτον, συμβάλλει στη μείωση του 
κόστους της κινητικότητας, και ειδικότερα, αναφορικά τόσο με το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών 
οχημάτων (Η/Ο) όσο και με το κόστος συντήρησης και επισκευής τους σε σύγκριση με τα συμβατικά. Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός μέσου Η/Ο μικρής κατηγορίας αντιστοιχεί σε περίπου 16 kWh/100 
χλμ.. Με τα τρέχοντα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, η οδήγηση ενός Η/Ο για 
100 χλμ. κοστίζει περίπου 2,70 €. Το κόστος αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος ενός 
συγκρίσιμου συμβατικού βενζινοκίνητου οχήματος, που είναι περίπου 9 € για 100 χλμ.. Δεύτερον, συντελεί 
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα. Τα πλέον έντονα 
προβλήματα ρύπανσης, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη χρήση συμβατικών οχημάτων, εντοπίζονται στις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού. 
Στην Ελλάδα, η εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για θανάτους εξαιτίας της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αναφέρει 8.500 θανάτους ετησίως, καθιστώντας συνακόλουθα απαραίτητη τη μετάβαση σε μη 
ρυπογόνες μεταφορές. Τα συμβατικά οχήματα εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ρύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των οξειδίων του αζώτου, του μονοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του θείου και 
σωματιδίων. Τα Η/Ο, αντίθετα, δεν εκπέμπουν ατμοσφαιρικούς ρύπους σε τοπική κλίμακα. Τρίτον, οδηγεί 
στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ο τομέας των μεταφορών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει 
περίπου το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εθνικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με τις 
περισσότερες από αυτές να αποδίδονται στις οδικές μεταφορές. Τα Η/Ο δεν εκπέμπουν άμεσα CO2 ή 
άλλους ρύπους. Τέταρτον, συντείνει στην αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατα 
στατιστικά δεδομένα, ο τομέας των μεταφορών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το σαράντα τοις 
εκατό (40%) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ περίπου το ενενήντα έξι τοις εκατό (96%) αυτής της 
κατανάλωσης καλύπτεται από προϊόντα πετρελαίου. Τα Η/Ο χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο 
αποτελεσματικά από τα συμβατικά οχήματα, στον βαθμό που η ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών 
κινητήρων είναι περίπου ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), ενώ για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι 
περίπου είκοσι τοις εκατό (20%). Πέμπτον, η ηλεκτροκίνηση εμφανίζει μακροοικονομικά οφέλη. Η ανάπτυξη 
της αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, τοπική 
προστιθέμενη αξία και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου σταθμών 
επαναφόρτισης Η/Ο θα παρέχει σε τοπικό επίπεδο επιχειρηματικές ευκαιρίες σε εταιρείες και νέες θέσεις 
εργασίας για τεχνικούς. Δημιουργούνται, επίσης, σημαντικές ευκαιρίες στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και 
επίσης στην ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας κατασκευής εξαρτημάτων Η/Ο. Η αυξανόμενη χρήση Η/Ο θα 
μειώσει την εξάρτηση της Χώρας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την έκθεσή της στην αστάθεια των 
διεθνών αγορών πετρελαίου. Μεσοπρόθεσμα και σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ για 
απολιγνιτοποίηση και ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), το μεγαλύτερο μέρος της 
ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη φόρτιση των Η/Ο θα παράγεται από εγχώριες πηγές ενέργειας, 
ιδίως από ΑΠΕ. Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης συνιστά βασικό́ στόχο πολιτικής στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, ο 
οποίος προϋποθέτει τη συνεκτική διαμόρφωση του οικείου κανονιστικού́ πλαισίου και τον προγραμματισμό 
εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών φόρτισης Η/Ο. Για την επίτευξη των εθνικών στόχων 
προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες προτεραιότητες πολιτικής, οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν την περίοδο 
2021-2030 μέσω της κατάρτισης στοχευμένων πολιτικών και μέτρων. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, βασικό στόχο 
για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί η επίτευξη μεριδίου τριάντα τοις 
εκατό (30%) ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων επί των συνολικών νέων ταξινομήσεων κατά το έτος 2030. Τα 
σενάρια των ενεργειακών προσομοιώσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ δείχνουν ότι, αν αυτό 
το υψηλό μερίδιο συμμετοχής στις νέες ταξινομήσεις επιτευχθεί από το έτος 2027 και κρατηθεί σταθερό, με 
αυξητική τάση, μέχρι το 2030, τότε μπορούν να επιτευχθούν υψηλά μερίδια συμμετοχής στο σύνολο του 
στόλου, αποτυπώνοντας και την τελική τάση που θα διαμορφωθεί κατά τις αρχές της μεθεπόμενης δεκαετίας 
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για σταδιακό εξηλεκτρισμό των οδικών επιβατικών μεταφορών. Τα δεδομένα για τον προσδιορισμό της 
εξέλιξης του μεριδίου Η/Ο εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν στα σενάρια που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του 
ΕΣΕΚ, όπου και παρατίθενται τα οικεία επιστημονικά, στατιστικά και τεχνικά στοιχεία, καθώς και οι 
αντίστοιχες προβλέψεις, βάσει των οποίων σχεδιάσθηκαν οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου. 
Επιγραμματικώς, σημειώνεται ότι στον τομέα των οδικών μεταφορών η μείωση των εκπομπών CO2 για το 
έτος 2030 αναμένεται να φτάσει το τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το έτος 2005, με καθοριστικό 
παράγοντα κυρίως τη χρήση βιοκαυσίμων και τη διείσδυση των Η/Ο στο στόλο των οχημάτων. Η ανάπτυξη 
της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ενεργειακή μετάβαση και στην Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (European 
Green Deal), με την οποία τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 2050 με 
την ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη 
καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς. Εξάλλου, η 
ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται παγκοσμίως με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency), ο παγκόσμιος στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων το έτος 
2019 ξεπέρασε τα 7,2 εκατομμύρια. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται ότι το μερίδιο των ηλεκτρικών 
οχημάτων ως προς τον συνολικό κυκλοφορούντα στόλο θα αυξηθεί από 0,8% το 2019 σε 13,4% το 2030 
παγκοσμίως, οδηγώντας σταδιακά σε ένα «καθαρό» σχήμα μεταφορών. Σύμφωνα με πρόσφατες 
ανακοινώσεις από την αγορά των οχημάτων, αναμένεται σημαντική αύξηση της παραγωγής Η/Ο κατά τα 
επόμενα χρόνια, ενώ ο αριθμός των μοντέλων Η/Ο στην ευρωπαϊκή αγορά θα αυξηθεί από λιγότερα από 
100 το 2019 σε 175 στα τέλη του 2020 και σε περισσότερα από 330 έως το 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με το Σενάριο Νέων Πολιτικών (με βάση τις τρέχουσες 
και τις ανακοινωθείσες πολιτικές για τα Η/Ο), προβλέπει ότι οι ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα 
φτάσουν τα 23 εκατομμύρια παγκοσμίως έως το 2030, οδηγώντας σε συνολικό αριθμό περισσότερων από 
130 εκατομμυρίων Η/Ο το 2030 (χωρίς να συνυπολογίζονται τα δίτροχα/τρίκυκλα). Οι ανωτέρω προβλέψεις 
αναδεικνύουν τόσο την τάση των αγορών όσο και την ανάγκη ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών στη 
χώρα μας. Ήδη σε χώρες όπως οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, σημειώνεται υψηλό 
ποσοστό διείσδυσης Η/Ο, γεγονός που απορρέει ευθέως από την πολιτική τους να προσφέρουν σημαντικά 
κίνητρα που καθιστούν την αγορά και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων πιο ελκυστική, με αποτέλεσμα η 
αγορά της ηλεκτροκίνησης εκεί να παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Στη χώρα μας δεν διαφαίνεται μέχρι 
τώρα η ίδια δραστηριότητα. Ειδικά όσον αφορά στη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά 
οχημάτων, τα αμιγώς Η/0 (BEV) και τα Plug-In Υβριδικά (PHEV), δεν υπερβαίνουν το 0,33% της συνολικής 
αγοράς έως τον Αύγουστο του 2019, ενώ οι σταθμοί φόρτισης, σχεδόν όλοι εγκατεστημένοι από ιδιωτική 
πρωτοβουλία, περιορίζονται σε 70 - 80 τον αριθμό σε όλη την επικράτεια έως το τέλος του 2018. Εκ των 
κατηγοριών οχημάτων, τα υβριδικά κατέχουν τη μερίδα του λέοντος των νέων οχημάτων στην Ελλάδα, με 
73%, έναντι 52,1% στην ΕΕ, καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη σημαντικά μερίδια κατέχουν τόσο τα ηλεκτρικά 
οχήματα, με 13,5%, έναντι 1,7% στην Ελλάδα, όσο και τα Plug-in υβριδικά, με 13,7%, έναντι 4,6% στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση οδήγησε τους αγοραστές σε επιβατικά χαμηλού 
κυβισμού, ενώ η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στην Αττική αύξησε το μερίδιο επιβατικών 
πετρελαίου, που κατά μέσο όρο έχουν χαμηλότερους ρύπους CO2 από τα συμβατικά, εκπέμποντας όμως 
περισσότερα οξείδια του αζώτου ΝΟx και μικροσωματίδια. Η Ελλάδα εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά 
οχημάτων χαμηλών εκπομπών, τα οποία ωστόσο στη συντριπτική πλειοψηφία τους αποδίδονται σε υβριδικά 
οχήματα. Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων αποτελούν το 0,3% του στόλου επιβατικών στην Ελλάδα, 
κυρίως δε υβριδικά, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες (ηλεκτρικά και Plug-in Υβριδικά) έχουν πολύ μικρή 
διείσδυση μέχρι τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται κίνητρα για την 
αύξηση της ζήτησης των οχημάτων χαμηλών εκπομπών, τόσο με κίνητρα κατά την αγορά, όπως επιδότηση 
αγοράς ή φοροελάφρυνση, όσο και με κίνητρα στη χρήση των οχημάτων, δηλαδή μειωμένα τέλη 
κυκλοφορίας και ελεύθερη πρόσβαση στο αστικό κέντρο. Επιπλέον, τα κίνητρα μπορεί να είναι είτε 
χρηματικά (επιδότηση, διόδια, κ.ά.), ή ρυθμιστικά, δηλαδή κίνητρα που σχετίζονται με την ελεύθερη χρήση 
λεωφορειολωρίδων, πάρκινγκ κ.λπ.. Η μελέτη των κινήτρων που δίνονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καταδεικνύει πως αρκετές χώρες προσφέρουν και κίνητρα αγοράς νέων οχημάτων χαμηλότερων 
εκπομπών, ενώ στις χώρες αυτές εφαρμόζεται εκτενής φοροελάφρυνση κτήσης ή/και χρήσης. Σχεδόν όλες 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν πολιτικές ενθάρρυνσης αγοράς και χρήσης οχημάτων 
χαμηλών εκπομπών ρύπων, με τις ελαφρύνσεις να αφορούν στη φορολογία απόκτησης (τέλος 
ταξινόμησης), στη φορολογία χρήσης (τέλη κυκλοφορίας) και στη φορολογία εταιρικών αυτοκινήτων. Εξ 
όλων των ανωτέρω αναδεικνύεται η ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους, στη βάση και των 
παραδειγμάτων άλλων ευρωπαϊκών κρατών, στα οποία η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ήδη ένα 
αξιοπρόσεκτο μέγεθος, και στα οποία εφαρμόζονται στρατηγικές προώθησης της ηλεκτροκίνησης. Οι δε 
ανωτέρω στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ποτέ δεν 
ήταν τόσο επίκαιροι, όσο κατά την τωρινή περίοδο, όπου η προστασία της δημόσιας υγείας καθίσταται 
πρωταρχική αναγκαιότητα. Η ηλεκτροκίνηση έχει ρυθμιστεί με σχετικές διατάξεις τα τελευταία χρόνια μόνο 
αποσπασματικά και μερικώς. Με τον ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η 
Οδηγία 2014/94/EΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (L 127) και με τον ν. 4277/2014 
(A΄ 156), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος 4001/2011 (Α΄ 179), ρυθμίστηκαν ζητήματα σχετικά με την 
οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Με τη γνωμοδότηση 7/2019 της 
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Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) «Σχετικά με τους όρους και τη λειτουργία των Φορέων 
Εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων», με την παρ. 2 του άρθρου 134 του 
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4277/2014, καθώς και με τις 
διατάξεις της υπ΄ αρ. 42863/438/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και Τουρισμού (Β΄ 2040), η οποία αντικατέστησε την υπ΄ αρ. 71287/6443/2014 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 
50), καθορίστηκαν περαιτέρω οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
δημοσίως προσβάσιμων σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Το πρόσφατο άρθρο 27 του 
ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αποσαφήνισε περαιτέρω τους ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων φορέων της 
αγοράς ηλεκτροκίνησης. Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να αναλάβουν οι Δήμοι είναι να 
εκπονήσουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο για το δημόσιο δίκτυο φορτιστών, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά 
στην επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης. 
 
Τύποι Σταθμών Φόρτισης 
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι φόρτισης, καθένας από τους οποίους απαιτεί διαφορετικές 
προδιαγραφές απαιτούμενης ισχύος (kW) και τύπου ηλεκτρικού ρεύματος (AC/DC). Τα δίκτυα διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), ενώ από την άλλη οι μπαταρίες μπορούν να 
αποθηκεύσουν μόνο συνεχές ρεύμα (DC). Η μετατροπή μπορεί να γίνει με κατάλληλο μετασχηματιστή επί 
του οχήματος (on board) ή ενσωματωμένου στο σταθμό φόρτισης (off board). Η ισχύς του σταθμού φόρτισης 
εξαρτάται από την τάση και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.  

• Μέθοδος 1: Αργή φόρτιση AC για οικιακή φόρτιση χρησιμοποιώντας οικιακά βύσματα, και 
ενσωματωμένες συσκευές φόρτισης στα οχήματα (μονοφασικό 250V ή τριφασικό 480V, 16A, 3.7-
11kW) 

• Μέθοδος 2: Αργή φόρτιση AC με ημιενεργό σύνδεση με το όχημα για φόρτιση με 32Α (250V 
μονοφασικό ή 400V τριφασικό, 32Α, 7.4-22kW) 

• Μέθοδος 3: Φόρτιση AC με ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος (μονοφασικό 
250V ή τριφασικό 480V, 32A, 14.5-43.5kW) 

• Μέθοδος 4: Ταχεία φόρτιση DC, ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος (600V, 
400A, 38-170kW) 

 
Τύποι βυσμάτων 

• Τύπος 1 Μονοφασικός ζεύκτης μέγιστης έντασης ρεύματος 32Α και τάση 250V. Προδιαγραφές SAE 
J1772 / 2009, με 5 ακίδες. 

• Τύπος 2 Μονοφασικός και τριφασικός ζεύκτης. Προδιαγραφές βύσματος VDE-AR-E 2623-2-2 
(βύσμα Mennekes). Ονομαστική τιμή 70A για μονοφασική και 63A τριφασική σε μέγιστη τάση 500V 
με 7 καρφίτσες. 

• Τύπος 3 Μονοφασικός και τριφασικός ζεύκτης. Προδιαγραφές σύμφωνα με EV Plug Alliance 

• Τύπος 4 Ταχυφορτιστής που λειτουργεί έως 500 VDC στα 125 A. 
 
Σταθμοί φόρτισης 
Η σημαντικότερη διάκριση των σταθμών γίνεται με βάση τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης: 

• Ταχυφορτιστής: Μέγιστη επίπεδο εξυπηρέτησης και περιορισμός απαιτούμενου χρόνου πλήρης 
φόρτισης, ειδικά αν προβλέπεται μεγάλος αριθμός χρηστών. Ωστόσο το κόστος είναι αρκετά υψηλό. 
Επίσης μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του Ι.Χ. Τέλος απαιτούν πολύπλοκες διατάξεις 
ασφάλειας και σύνδεσης με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Τυπικός φορτιστής: Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Μπορεί να τροφοδοτηθεί από 
υφιστάμενη υποδομή παροχής (π.χ. οδοφωτισμού) και μπορεί να εγκατασταθεί πολύ γρήγορα. 

 
Στρατηγική χωροθέτησης 
Οι βασικές κατηγορίες σταθμών φόρτισης είναι: 

• Ιδιωτικοί σταθμοί φόρτισης εκτός οδού: σε κατοικίες ή χώρους εργασίας 

• Ημι-δημόσιοι σταθμοί φόρτισης: βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από όλους (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία). Η πρόσβαση στους σταθμούς είναι συνήθως 
αποκλειστική για τους πελάτες των συγκεκριμένων χώρων και πολλές φορές οι ιδιοκτήτες δεν 
χρεώνουν τη φόρτιση, αλλά την αξιοποιούν ως μια ευκαιρία marketing. 

• Δημόσιοι σταθμοί φόρτισης: Τοποθετούνται συνήθως σε σημεία στάθμευσης παρά την οδό ή σε 
δημόσιους χώρους στάθμευσης. 

Επίσης μπορούν να διακριθούν σε : 

• Δημόσιους σταθμούς παρά την οδό (on street): Κέντρο των πόλεων, οδούς, τουριστικά σημεία 

• Δημόσιους σταθμούς εκτός οδού (off street): Εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, 
χώροι πρασίνου κ.τ.λ. 

• Ιδιωτικούς σταθμούς εκτός οδού: Κατοικίες 
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Η επιλογή βασίζεται στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Σε περιοχές περιαστικές, με κύρια χρήση γης 
την κατοικία, προτείνεται η λύση των σταθμών φόρτισης στις κατοικίες. Αντίθετα σε πυκνοδομημένες 
περιοχές με περιορισμένους χώρους στάθμευσης εκτός οδού, προτείνεται η λύση των σταθμών παρά την 
οδό. 
Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης χωροθέτησης των σταθμών, είναι: 

• Ζήτηση: Να βρίσκεται σε σημείο που εξυπηρετεί τους καταναλωτές και έλκει μεγάλο αριθμό 
μετακινήσεων. 

• Ορατότητα/προσβασιμότητα: Να βρίσκεται πλησίον πολυσύχναστων χρήσεων γης (κτήρια 
γραφείων, εμπορικά κέντρα, περιοχές κατοικίας). Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν και ως μία μορφή 
διαφήμισης. 

• Κοινόχρηστος χώρος: Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 
διαθέσιμο πεζοδρόμιο. 

• Πολιτική και κοινωνική αποδοχή. 

• Διαχείριση κυκλοφορίας: Η εγκατάσταση του σταθμού ενδεχομένως να επηρεάσει την κυκλοφορία 
στην περιοχή. 

• Ηλεκτρική σύνδεση: Να μη δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου (παροχή, 
απώλειες κ.τ.λ.) 

Εξασφάλιση προσβασιμότητας του εξοπλισμού και από άτομα με κινητικά προβλήματα. 
 
Τύποι τοποθεσίας: 

• Κέντρο της πόλης, κύριες αρτηρίες, τουριστικά αξιοθέατα 

• Περιοχές αμιγούς κατοικίας 

• Χώροι στάθμευσης: Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και χώροι στάθμευσης δημοτικών κτιρίων 

• Κτίρια αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Εμπορικά κέντρα 

• Πάρκα και άλλοι χώροι πρασίνου 

• Ιδιωτικοί χώροι φόρτισης 

 

Οι ενδεικτικές διατάξεις θέσεων στάθμευσης και σταθμών φόρτισης, όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ 2040 
Β/04.06.19. 

 

Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι 
παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της τοποθεσίας. Αυτά περιλαμβάνουν: 

• Ζήτηση: Αυτό μπορεί να είναι είτε για την υφιστάμενη είτε για την πιθανή ζήτηση (π.χ. μέσω 
δημογραφικών στοιχείων) 

• Ορατότητα / προσβασιμότητα: Οι θέσεις που είναι ορατές, προσβάσιμες και πολυσύχναστες είναι 
πιο πιθανό να αυξήσουν τόσο την ευαισθητοποίηση όσο και την χρήση. Σε συνδυασμό με τις 
προνομιακές θέσεις στάθμευσης για οχήματα χαμηλών ρύπων που αναφέρθηκε και παραπάνω, 
μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για την χρήση της υποδομής. 

• Διατομή πεζοδρομίου: Ανάλογα με την υποδομή των σημείων φόρτισης και την διατομή του 
πεζοδρομίου, μπορεί να λειτουργήσει σαν εμπόδιο για τους πεζούς λόγω του περιορισμού του 
ελεύθερου πλάτους του πεζοδρομίου 

• Πολιτική και κοινωνική αποδοχή: Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου σημείων φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μπορεί να υπάρχουν σκέψεις της τοπικής κοινότητας που μπορούν να 
βοηθήσουν ή να παρεμποδίσουν την εφαρμογή. Επομένως, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός του 
συγκεκριμένου μέτρου με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» και τα 
οφέλη της ηλεκτροκίνησης 

• Διάταξη/τοποθεσία: θα πρέπει να μελετηθεί αν θα είναι σε νέο σημείο ή θα γίνει ανακατανομή 
υφιστάμενου χώρου στάθμευσης 

• Ηλεκτρολογικές συνδέσεις: Μελέτη των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν, όπως της απαραίτητης 
καλωδίωσης, την πηγές ενέργειας κ.α. 

• Ζητήματα κυκλοφορίας: Θα πρέπει να εξεταστεί αν θα επηρεάσει τη λειτουργία του οδικού δικτύου, 
και το πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις στάθμευσης 

• ΑμεΑ: Πρέπει επίσης να εξεταστεί αν θα είναι πλήρως προσβάσιμα από ΑμεΑ. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια όπως ύψους και τοποθεσίας. 

Διαχείριση συστήματος: 
Οι πόλεις που εφαρμόζουν συστήματα φόρτισης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ανοιχτών και περιορισμένων 
συστημάτων πρόσβασης. Η ανοιχτή πρόσβαση αναφέρεται γενικά σε σημεία φόρτισης όπου οι χρήστες 
μπορούν να συνδέονται κατευθείαν χωρίς περιορισμούς. Η εγκατάσταση είναι απλούστερη και ευκολότερη 
σε ιδιωτικούς χώρους ή σε δημόσιους χώρους στάθμευσης. Το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι δεν παρέχουν 
στον διαχειριστή του συστήματος πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης ή διαχείρισης, κάτι που περιορίζει 
τη μελλοντική λειτουργία, όπως τα συστήματα πληρωμών. Η περιορισμένη πρόσβαση μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί μέσω π.χ. συστημάτων με συνδρομή. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν τη 
λήψη από το χρήστη ενός «κλειδιού» πρόσβασης όπως μία κάρτα, που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε όλα τα συνδεδεμένα σημεία φόρτισης. Ενώ τα συστήματα ανοικτής πρόσβασης είναι κατάλληλα σε 
συγκεκριμένα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως ιδιωτικούς χώρους ή ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα συστήματα 
περιορισμένης πρόσβασης παρέχουν πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις αρχές διαχείρισης. 
Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω «έξυπνων» συστημάτων το οποίο περιλαμβάνει: 

• Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν ξεπεραστεί οι 
κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις θέσεις 

• Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό 
χρόνο από τους χρήστες 

• Διαχείριση φόρτου δικτύου 

• Συστήματα διαχείρισης πληρωμών 

• Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση 

• Δεδομένα χρήστη για την κατανόηση και ανάλυση των τάσεων και της συμπεριφοράς των οδηγών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 
Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφεται παρακάτω και 
την προετοιμασία των αντίστοιχων παραδοτεών. 
Στην περίπτωση όπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας εκδοθούν νέες οδηγίες, ή 
συμληρωματικές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόσει την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, τις 
εργασίες και τα παραδοτέα με τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτονται πλήρως οι νέες οδηγίες/προδιαγραφές. 
Το ΣΦΗΟ θα εκπονηθεί σε στάδια με συγκεκριμένες δραστηριότητες και παραδοτέα: 
 

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1 

Π1α. Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης  

Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του οικείου 
Δήμου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας-Σ.Β.Α.Κ., τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 
Επενδύσεις - Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη - Β.Α.Α. 

2 

Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των 
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής (ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις γης, πληθυσμός 
εξυπηρέτησης, εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος, 
ήδη υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, όροι 
δόμησης κ.λπ.). 

3 

Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (ανάλυση υφιστάμενου οδικού δικτύου, 
στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση 
κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και 
κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων και 
ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση εκτός οδού, 
δίκτυα ήπιων μορφών μετακίνησης) και τυχόν 
εξειδικευμένων δικτύων μεταφορών (π.χ. λιμάνια, 
αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
(περιγραφή υφιστάμενου στόλου οχημάτων των 
κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει (α) των σχετικών 
υφιστάμενων πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών 
μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων 
ή/και (β) βάσει της ανάλυσης των πολεοδομικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης. 

4 

Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και 
προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

5 
Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών 
χώρων στάθμευσης, των υφιστάμενων στεγασμένων 
δημοτικών χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
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τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 

6 
Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών 
υποβάθρων. 

7 

Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων 
πολεοδομικών μελετών, μελετών αστικών 
αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών 
στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και 
διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο κατά 
περίπτωση ΟΤΑ. 

8 

Π1.α Χαρτογράφηση της 
Περιοχής Παρέμβασης 

Χαρτογράφηση των: κατηγοριών εισοδημάτων 
(χαμηλών, μέσων, υψηλών), όρων δόμησης 
(συντελεστή δόμησης και κάλυψης), εμπορικών 
συγκεντρώσεων και συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας 
και μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων πόλων 
αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, σταθμών 
δημόσιας συγκοινωνίας (λεωφορείων, ή/και μέσων 
σταθερής τροχιάς), ορίων και στοιχείων υφισταμένων 
προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

9 

Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης και στάσης 
IX οχημάτων (ελεύθερης και ελεγχόμενης 
στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, θέσεων τροφοδοσίας, 
θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., καθώς και δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων. 

10 

Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα 
κατασκευής νέων παροχών υποδομών επαναφόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό 
Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνεργασία 
με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

11 
Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα σημεία 
τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 

12 

Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία μορφής 
shp των χώρων που αναφέρονται στο εδ.ε του αρ.8 
της αποφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (φεκ 
4380Β/2020) 

13 

Π1β. Χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης και θέσεων 
στάθμευσης Η/Ο. 

Προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης και πρόγραμμα 
τμηματικής υλοποίησης εντός τριών ετών 

14 SWOT 

15 
Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων για χωροθέτηση 
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

16 
Πρότασης χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
ειδικών κατηγοριών οχημάτων 

17 

Π.1β. Σενάρια ανάπτυξης 
δικτύου σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο 

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης 
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και βαθμονόμησή τους 
που θα καταλήγουν στην βέλτιστη (με κριτήρια 
οικονομικά,  περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη 
λύση. 

18 
Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των 
εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική παρουσίαση 
και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής. 

19 
Δημιουργία ανοικτού ψηφιακού αρχείου με στοιχεία για 
την παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο. 

20 

Π.2. Έκθεση διαβούλευσης 

Διεξαγωγή συμμετοχικής διαδικασίας – Δημόσιας 
Διαβούλευσης 

21 
Δημόδια διαβούλευση και αποτελέσματα επί του 
επικρατέστερου σεναρίου 

22 
Π.3 Ολοκλήρωση φακέλου – 
εφαρμογή σχεδίου 

Ανάλυση κόστους οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας 
υλοποίησης 
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23 
Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός 
χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων επαναφόρτισης 
Η/Ο 

24 Προδιαγραφές 

25 Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου 

26 Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων 

27 Ψηφιακά αρχεία 

 
Σε  συμφωνία  με τα  παραπάνω, ο ανάδοχος  ύστερα  από τη  σύμφωνη γνώμη  του  δήμου  δύναται  να 
εξειδικεύσει τη παραπάνω μεθοδολογία στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Δήμου έχοντας υπόψη: 

• τα μεγέθη της έκτασης και του πληθυσμού του Δήμου, 

• την εμπειρία και την εξοικείωση του Δήμου και των πολιτών σε συμμετοχικές διαδικασίες και 
διοργανώσεις ανοικτής διαβούλευσης 

• τις   υφιστάμενες   δυνατότητες   συλλογής,   επεξεργασίας   και   αξιοποίησης   πληροφοριών   
σχετικών με το ΣΦΗΟ 

• το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του ΣΦΗΟ 

• την υφιστάμενη οργάνωση του συστήματος αστικών μετακινήσεων στο Δήμο (μεταφορικά μέσα, 
δίκτυο, πάροχοι κ.λπ.) και 

• το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό (στελέχη υπηρεσιών κ.λπ.) του Δήμου 
 
 
 
 
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 
Το παραδοτέο Π.1.α - Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης & Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης 
παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Το παραδοτέο Π.1.β – Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο & Σενάρια 
ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.α. 
Το παραδοτέο Π.2 – Έκθεση διαβούλευσης παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.β. και την 
διεξαγωγή της διαβούλευσης. 
Το παραδοτέο Π.3 – Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την 
παραλαβή του Π.2. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : Σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€).  
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: μηδέν ευρώ 
Ανάλυση προϋπολογισμού ανά παραδοτέο: 
  
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με  ΦΠΑ :Σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια  ευρώ (49.600,00€) και 
αναλύεται ως κάτωθι: 
 

Α/Α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

σε € 

1 

Π1α. Ανάλυση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης  

Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του 
οικείου Δήμου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας-Σ.Β.Α.Κ., τις 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - 
Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη - Β.Α.Α. 

2400,00 

2 

Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των 
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις 
γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός 
σημείων ενδιαφέροντος, ήδη 
υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, 
όροι δόμησης κ.λπ.). 

2400,00 

3 

Καταγραφή των κυκλοφοριακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, στοιχεία 
κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση 
κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και 
κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων 
και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση 
εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών 
μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων 
δικτύων μεταφορών (π.χ. λιμάνια, 
αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και 
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (περιγραφή υφιστάμενου στόλου 
οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει 
(α) των σχετικών υφιστάμενων 
πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών 
μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών 
αναπλάσεων ή/και (β) βάσει της ανάλυσης 
των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής παρέμβασης. 

2800,00 

4 

Καταγραφή των κατευθύνσεων των 
υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και 
τυχόν ευρύτερων μελετών και 
προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

1200,00 

5 

Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων 
δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 
υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών 
χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 

3200,00 

6 
Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων 
τοπογραφικών υποβάθρων. 

1200,00 

7 
Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, 

1200,00 
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μελετών αστικών αναπλάσεων και 
κυκλοφοριακών μελετών, μελετών 
στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και 
διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο 
κατά περίπτωση ΟΤΑ. 

8 

Π1.α 
Χαρτογράφηση 
της Περιοχής 
Παρέμβασης 

Χαρτογράφηση των: κατηγοριών 
εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), 
όρων δόμησης (συντελεστή δόμησης και 
κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και 
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και 
μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων 
πόλων 
αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, 
σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 
(λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής 
τροχιάς), ορίων και στοιχείων υφισταμένων 
προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

1200,00 

9 

Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης 
και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και 
ελεγχόμενης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, 
θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., 
καθώς και δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων. 

3200,00 

10 

Καταγραφή σημείων/περιοχών με 
δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών 
υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

1200,00 

11 
Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα 
σημεία τοποθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο. 

1200,00 

12 

Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία 
μορφής shp των χώρων που αναφέρονται 
στο εδ.ε του αρ.8 της αποφ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (φεκ 
4380Β/2020) 

800,00 

13 
Π1β. 
Χωροθέτηση 
σημείων 
επαναφόρτισης 
και θέσεων 
στάθμευσης Η/Ο. 

Προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης και 
πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης εντός 
τριών ετών 

1600,00 

14 SWOT 2800,00 

15 
Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων για 
χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

2000,00 

16 
Πρότασης χωροθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο ειδικών κατηγοριών 
οχημάτων 

800,00 

17 

Π.1β. Σενάρια 
ανάπτυξης 
δικτύου σημείων 
επαναφόρτισης 
Η/Ο 

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων 
χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
και βαθμονόμησή τους που θα καταλήγουν 
στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά,  
περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη 
λύση. 

2000,00 

18 

Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των 
εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική 
παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης 
επιλογής. 

400,00 

19 
Δημιουργία ανοικτού ψηφιακού αρχείου με 
στοιχεία για την παρακολούθηση του 
Σ.Φ.Η.Ο. 

400,00 

20 
Π.2. Έκθεση 
διαβούλευσης 

Διεξαγωγή συμμετοχικής διαδικασίας – 
Δημόσιας Διαβούλευσης 

800,00 
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21 
Δημόδια διαβούλευση και αποτελέσματα επί 
του επικρατέστερου σεναρίου 

800,00 

22 

Π.3 Ολοκλήρωση 
φακέλου – 
εφαρμογή 
σχεδίου 

Ανάλυση κόστους οφέλους και επιλογή 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

2000,00 

23 
Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός 
χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο 

2000,00 

24 Προδιαγραφές 1200,00 

25 Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου 400,00 

26 Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων 400,00 

27 Ψηφιακά αρχεία 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 40000,00 

 ΦΠΑ 24% 9600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49600,00 
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ΜΕΡΟΣ Γ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο  Αντικείμενο Συγγραφής 
 
Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Πρέβεζας» 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις 
 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• του ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.», 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο  
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση  του  ν.  3419/2005 (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις” και  του 
ν.3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και   
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”   και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

• την υπ’ αριθμ.201.6/2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου, 

• τον Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142Α) 

• την απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380Β) 

• την  υπ.  αριθμ.  ……./2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και όρων για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 

 
Άρθρο 3ο  Συμβατικά Στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
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• Προϋπολογισμός. 
 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

• Τεχνική Έκθεση. 
 

• Τεύχος Διακήρυξης. 
 
Άρθρο 4ο  Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, και προβλέπονται τμηματικές υποβολές και παραλαβές αντικειμένου. 
 
Άρθρο 5ο  Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα (i) 
61. 2.2.6   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
Α) Με δεδομένο ότι η σύνταξη των ΣΦΗΟ εντάσσεται στα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας, προάγοντας 
την ηλεκτροκίνηση, και παράλληλα έχοντας υπόψη ότι οι θέσεις φόρτισης θα δεσμεύσουν θέσεις 
στάθμευσης, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν τα ακόλουθα: 
-  Μία (1) υπηρεσία καταγραφής κυκλοφοριακής μελέτης. Η απόδειξη γίνεται με σχετική 
βεβαίωση/σύμβαση από την αναθέτουσα υπηρεσία, που να περιγράφει το παραπάνω. 
Β) Με δεδομένο την απαίτηση για υποβολή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να 
διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να 
απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. 
  
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου του υποψήφιου οικονομικού φορέα παρέχει κατ’ ελάχιστο το παρακάτω 
εξειδικευμένο προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην Ομάδα Έργου του Φακέλου της 
Τεχνικής Προσφοράς αλλά και στο Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής: 
  
-  Ένα συγκοινωνιολόγο μηχανικό, 20ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε κυκλοφοριακά θέματα.  
- Δύο διπλωματούχους Μηχ/κούς πολιτικούς ή Αρχιτέκτονες η τοπογράφους μηχανικούς ή 
μηχανικούς Χωροταξίας /Πολεοδομίας με γενική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών.Ο ένας εκ των δύο 
δύναται να είναι και ειδικός επιστήμονας με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα  Πληροφοριών 
με γενική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών. 
-   Ένα διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή ένα Μηχανικό Η/Υ. 
 
Γ) Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες, και σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι τα ΣΦΗΟ δεν έχουν συνταχθεί για κανένα Δήμο στην Ελλάδα ακόμη (οπότε δεν 
μπορεί να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία), οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
διαθέτουν συγκοινωνιολόγο που να έχει εκπονήσει μία τουλάχιστον κυκλοφοριακή μελέτη. Η γνώση 
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται, μέσω αντίστοιχων βεβαιώσεων δημοσίων φορέων. 
 
Άρθρο 6ο  Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς  i 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται αποκλειστικά βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
 
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως 
προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και συγκεκριμένα: 
Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της υπηρεσίας 
Ο βαθμός κάλυψης κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση υπηρεσίας, με 
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνησή της. 
Η αποδεδειγμένη γνώση των τοπικών κυκλοφοριακών συνθηκών στην Πρέβεζα (αποδεικνύεται με σχετικές 
συμβάσεις έργων/υπηρεσιών/μελετών). 
Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 150. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1=45%. 
 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 
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Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της υπηρεσίας, και 
συγκεκριμένα: 
ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 
οικονομικός φορέας, 
ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της υπηρεσίας,  
η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. 
Το  κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 150. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 25%. 
 
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς 
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα: 
η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας, 
η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος 
ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας. 
Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 150. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 30%. 
 
Συνοπτικός Πίνακας Κριτηρίων: 
Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς : 

 
1 

Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως 
προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας (σ1) 45% 

2 Η    πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της υπηρεσίας 
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (σ2) 25% 

3 Οργάνωση  και  Δομή  της  Ομάδας  έργου–  Παρουσίαση  και  περιγραφή  των 
μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου 
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας (σ3) 30% 

 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
U= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+σ3 = 1 (100%)   
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων απορρίπτεται και ο 
προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού.  
Κατόπιν υπολογίζεται ο τελικός για την κάθε πρόσφορα βάσει του ακόλουθου τύπου: 
Β=0,90*(UT/UMAX) + 0,10* (BMIN/BK) 
Όπου:Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 
UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 
ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 
Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Άρθρο 7ο  Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου αρμοδίου Φορέα 
ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το 
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της Σύμβασης στο 
Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της 
παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και 
οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και 
να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Φορέα. 
 
Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό 
του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 8ο  Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 
 
Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 9ο Ανωτέρα Βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και  
εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του καταβλήθηκε  υπερβολική  επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά 
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο 
Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος 
οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και  να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το 
άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 
 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
Άρθρο 10ο Αναθεώρηση Τιμών 
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 
και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 11ο Τρόπος Πληρωμής 
 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(40.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σταδιακά 
και ύστερα από την έκδοση σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου συνοδευόμενα από 
σχετικές εκθέσεις προόδου εργασιών με τον ακόλουθο τρόπο: 
 

Α/Α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

σε € 

1 

Π1α. Ανάλυση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης  

Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του 
οικείου Δήμου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας-Σ.Β.Α.Κ., τις 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - 
Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη - Β.Α.Α. 

2400,00 

2 

Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των 
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις 
γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός 
σημείων ενδιαφέροντος, ήδη 
υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, 
όροι δόμησης κ.λπ.). 

2400,00 

3 
Καταγραφή των κυκλοφοριακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, στοιχεία 

2800,00 
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κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση 
κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και 
κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων 
και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση 
εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών 
μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων 
δικτύων μεταφορών (π.χ. λιμάνια, 
αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και 
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (περιγραφή υφιστάμενου στόλου 
οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει 
(α) των σχετικών υφιστάμενων 
πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών 
μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών 
αναπλάσεων ή/και (β) βάσει της ανάλυσης 
των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής παρέμβασης. 

4 

Καταγραφή των κατευθύνσεων των 
υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και 
τυχόν ευρύτερων μελετών και 
προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

1200,00 

5 

Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων 
δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 
υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών 
χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 

3200,00 

6 
Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων 
τοπογραφικών υποβάθρων. 

1200,00 

7 

Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, 
μελετών αστικών αναπλάσεων και 
κυκλοφοριακών μελετών, μελετών 
στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και 
διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο 
κατά περίπτωση ΟΤΑ. 

1200,00 

8 

Π1.α 
Χαρτογράφηση 
της Περιοχής 
Παρέμβασης 

Χαρτογράφηση των: κατηγοριών 
εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), 
όρων δόμησης (συντελεστή δόμησης και 
κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και 
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και 
μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων 
πόλων 
αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, 
σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 
(λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής 
τροχιάς), ορίων και στοιχείων υφισταμένων 
προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

1200,00 

9 

Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης 
και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και 
ελεγχόμενης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, 
θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., 
καθώς και δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων. 

3200,00 

10 

Καταγραφή σημείων/περιοχών με 
δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών 
υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

1200,00 

11 Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα 1200,00 
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σημεία τοποθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο. 

12 

Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία 
μορφής shp των χώρων που αναφέρονται 
στο εδ.ε του αρ.8 της αποφ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (φεκ 
4380Β/2020) 

800,00 

13 
Π1β. 
Χωροθέτηση 
σημείων 
επαναφόρτισης 
και θέσεων 
στάθμευσης Η/Ο. 

Προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης και 
πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης εντός 
τριών ετών 

1600,00 

14 SWOT 2800,00 

15 
Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων για 
χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

2000,00 

16 
Πρότασης χωροθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο ειδικών κατηγοριών 
οχημάτων 

800,00 

17 

Π.1β. Σενάρια 
ανάπτυξης 
δικτύου σημείων 
επαναφόρτισης 
Η/Ο 

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων 
χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
και βαθμονόμησή τους που θα καταλήγουν 
στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά,  
περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη 
λύση. 

2000,00 

18 

Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των 
εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική 
παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης 
επιλογής. 

400,00 

19 
Δημιουργία ανοικτού ψηφιακού αρχείου με 
στοιχεία για την παρακολούθηση του 
Σ.Φ.Η.Ο. 

400,00 

20 
Π.2. Έκθεση 
διαβούλευσης 

Διεξαγωγή συμμετοχικής διαδικασίας – 
Δημόσιας Διαβούλευσης 

800,00 

21 
Δημόδια διαβούλευση και αποτελέσματα επί 
του επικρατέστερου σεναρίου 

800,00 

22 

Π.3 Ολοκλήρωση 
φακέλου – 
εφαρμογή 
σχεδίου 

Ανάλυση κόστους οφέλους και επιλογή 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

2000,00 

23 
Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός 
χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο 

2000,00 

24 Προδιαγραφές 1200,00 

25 Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου 400,00 

26 Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων 400,00 

27 Ψηφιακά αρχεία 400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 40000,00 

 ΦΠΑ 24% 9600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49600,00 

 
Το παραδοτέο Π.1.α - Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Το παραδοτέο Π.1.α – Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης  παραδίδεται σε 1 μήνα μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Το παραδοτέο Π.1.β – Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο  παραδίδεται σε 1 
μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.α. 
Το παραδοτέο Π.1.β – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο  παραδίδεται σε 1 μήνα 
μετά την παραλαβή του Π.1.α. 
Το παραδοτέο Π.2 – Έκθεση διαβούλευσης παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την παραλαβή του Π.1.β. και την 
διεξαγωγή της διαβούλευσης. 
Το παραδοτέο Π.3 – Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου παραδίδεται σε 0,5 μήνα μετά την 
παραλαβή του Π.2. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
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Άρθρο 12ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 
 
Ο  Ανάδοχος,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  βαρύνεται  με  όλους  ανεξαιρέτως  τους  φόρους, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 
 
Άρθρο 13ο  Επίλυση Διαφορών 
 
Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- Υπόδειγμα 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  κάτω  των  ορίων των  οδηγιών  
 Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά μ ε την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα i   και τη  διαδικασία  
 ανάθεσης  
 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δήμος Πρέβεζας  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: .................................  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: .........................  

- Τηλέφωνο: .......................
..... 

 

- Ηλ. ταχυδρομείο: .......... [
.
.
.
.
.
.
.
] 

 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):............................ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): 73220000-0  

- Κωδικός στο 
ΚΗΜΔΗΣ: 

[…
…] 

 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): […………
……] 

 

 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φ ορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

 
Στοιχεία αναγνώρισης: 

Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του   οικονομικού   φορέα,   αναφέρετε   άλλον 

[   ] 

εθνικό      αριθμό      ταυτοποίησης,      εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:  [……] 

Τηλέφωνο:  [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……] 

Διεύθυνση      στο      Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):   

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή  

ή μεσαία επιχείρησηiii;  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι:  
 
 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

Απαντήστε     στα     υπόλοιπα     τμήματα    της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται,   στην   ενότητα   Γ   του   παρόντος 
μέρους,   συμπληρώστε   το   μέρος   V   κατά 

περίπτωση,      και      σε      κάθε      περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του  
πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β)   Εάν   το   πιστοποιητικό   εγγραφής   ή   η 

πιστοποίηση          διατίθεται          ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία 
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βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις  πληροφορίες    
που    λ είπουν    στο    μέρ ος    IV, 
 ενότητες  Α,  Β ,  Γ ,  ή  Δ  κατά  περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον     αυτό     απαιτείται     στη      
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα  φορέα  να  
τη  λάβει  απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο     οικονομικός    φορέας    συμμετέχει    στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

α)   Αναφέρετε   τον   ρόλο   του   οικονομικού α) [……] 

φορέα       στην       ένωση       ή       κοινοπραξία  

(επικεφαλής,   υπεύθυνος   για   συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς 

 
 
 
β) [……] 

φορείς   που   συμμετέχουν   από   κοινού   στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

γ)       Κατά       περίπτωση,       επωνυμία       της γ) [……] 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος    ή [   ] 

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 
Κατά περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και τη  διεύθυνση του  προσώπου  ή  των προσώπων  που  είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν   χρειάζεται,   δώστε   λεπτομερή   στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  

Ο     οικονομικός     φορέας     στηρίζεται     στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων  δεν στηρίζ εται  ο 

οικονομικός φορέας 
 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους  

υπό μορφή υπεργολαβίας; Εάν       ναι       παραθέστε       κατάλογο       των 

 προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
 άρθρου  13 1  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας   προ τίθεται  να  
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του   
3 0 %   της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7 ,  επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλίσθε  να  παράσχετε  τις  πληροφορίες  
που  απαιτούνται  σύμφωνα   με   τις   ενότητες   Α   και   Β   του   παρόντος   μέρους   και   σύμφωνα   με   
το   μέρος   ΙΙΙ   για   κάθε  υπεργολάβο  ( ή  κατηγορία  υπεργολάβων). 

ΑΔΑ: Ψ44ΕΩΞΧ-ΟΣΔ



Σελίδα  
67 

 

Μέρος III: Λόγοι ποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
2.  δωροδοκίαx,xi· 
3.  απάτηxii· 
4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
5.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv 
6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 
 
 

 

Εάν     ναι,     περιγράψτε     τα     μέτρα     που [……] 

λήφθηκανxxi: 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 

εις    βάρος    του    οικονομικού    φορέα    ή  

οποιουδήποτε   προσώπουxvi    το   οποίο   είναι  

μέλος    του    διοικητικού,    διευθυντικού    ή  

εποπτικού    του    οργάνου    ή    έχει    εξουσία  

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε   αυτό   για   έναν   από   τους   λόγους   που 

 

παρατίθενται    ανωτέρω    (σημεία    1-6),    ή  

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην 

 

οποία    έχει    οριστεί    απευθείας    περίοδος  

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

 ηλεκτρονικά,        αναφέρετε:        (διαδικτυακή 

 διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά   και   τον   λόγο   ή   τους   λόγους   της 

 
α) Ημερομηνία:[   ], σημείο-(-α): [  ], λόγος(-οι):[   ] 

 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
 

 
β) [……] 

γ)        Εάν       ορίζεται       απευθείας       στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

 ηλεκτρονικά,        αναφέρετε:        (διαδικτυακή 

 διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την 

[] Ναι [] Όχι 

ύπαρξη      σχετικού      λόγου      αποκλεισμού  
καταδίκης («αυτοκάθαρση»)xx; 
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Α1: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με πράξεις επιβολής προστίμου 

Λόγοι που σχετίζονται με πράξεις επιβολής 
προστίμου: 

Απάντηση: 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]ii 

62.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
 
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής      Απάντηση: 

ασφάλισης:     

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι 

τις    υποχρεώσεις    του    όσον    αφορά    την 

πληρωμή   φόρων   ή   εισφορών   κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 
Εάν όχι αναφέρετε: 
α)   Χώρα   ή   κράτος   μέλος   για   το   οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

 
α)[……]· 

 
α)[……]· 

γ)Πως      διαπιστώθηκε      η      αθέτηση      των β)[……] β)[……] 

υποχρεώσεων;   

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 

δεσμευτική; -[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 

-   Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή 
έκδοσης απόφασης 

 
-[……]· 

 
-[……]· 

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης, 
εφόσον   ορίζεται   απευθείας   σε   αυτήν,   τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 
-[……]· 

 
-[……]· 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

 
γ.2)[……]· 

 
γ.2)[……]· 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες [……] 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):xxiv 
[……][……][……] 

ασφάλισης           διατίθεται           ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
 

Πληροφορίες         σχετικά         με         πιθανή Απάντηση: 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει,  εν  γνώσει  του, [] Ναι [] Όχι 

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

του      περιβαλλοντικού,      κοινωνικού      και 

εργατικού δικαίουxxv; 

Βρίσκεται      ο      οικονομικός      φορέας      σε [] Ναι [] Όχι 

οποιαδήποτε         από         τις         ακόλουθες  

καταστάσειςxxvi :  

α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, 
ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 

 

στ)                αναστολή                επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων, ή  

ζ)    σε    οποιαδήποτε    ανάλογη    κατάσταση  

προκύπτουσα     από     παρόμοια    διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

 
 
 
-[.......................] 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 
τις περιστάσειςxxvii 

-[.......................] 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει    διαπράξει    ο    οικονομικός    φορέας [] Ναι [] Όχι 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;  

Εάν     ναι,     να     αναφερθούν     λεπτομερείς [.......................] 

πληροφορίες:  
 
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: [..........……] 

ΑΔΑ: Ψ44ΕΩΞΧ-ΟΣΔ



Σελίδα  
71 

 

 
 
Έχει     συνάψει     ο     οικονομικός     φορέας [] Ναι [] Όχι 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 

Εάν     ναι,     να     αναφερθούν     λεπτομερείς […...........] 

πληροφορίες:  

 Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν     ναι,     να     αναφερθούν     λεπτομερείς [.........…] 

πληροφορίες:  

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν     ναι,     να     αναφερθούν     λεπτομερείς [...................…] 

πληροφορίες:  

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi    κατά  την 

[] Ναι [] Όχι 

εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  

προηγούμενης          δημόσιας          σύμβασης,  

προηγούμενης    σύμβασης    με    αναθέτοντα  

φορέα        ή        προηγούμενης        σύμβασης  

παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  

πρόωρη     καταγγελία     της     προηγούμενης  

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 

 

Εάν     ναι,     να     αναφερθούν     λεπτομερείς [….................] 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί       ο       οικονομικός       φορέας       να [] Ναι [] Όχι 

επιβεβαιώσει ότι: 

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ)    ήταν    σε    θέση    να    υποβάλλει    χωρίς 

καθυστέρηση       τα       δικαιολογητικά       που 
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απαιτούνται         από         την         αναθέτουσα  

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ)   δεν   έχει   επιχειρήσει   να   επηρεάσει   με  

αθέμιτο     τρόπο      τη     διαδικασία      λήψης  

αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  

αναθέτοντα         φορέα,         να         αποκτήσει  

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να  

του   αποφέρουν   αθέμιτο   πλεονέκτημα   στη 
διαδικασία   ανάθεσης   ή   να   παράσχει   εξ 
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 

 

ενδέχεται    να    επηρεάσουν    ουσιωδώς    τις  

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

 

 

ΑΔΑ: Ψ44ΕΩΞΧ-ΟΣΔ



Σελίδα  
73 

 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο  μ όνο  στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 
 

Εκπλήρωση όλων των απαι τούμενων Απάντηση 

κριτηρίων επιλογής    

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι 

επιλογής;      

 
 

Α: Καταλληλότητα 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να   παράσχει πληροφορίες  μόνον  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής  έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1)        Ο        οικονομικός        φορέας        είναι […] 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 

 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται   ειδική   έγκριση   ή   να   είναι   ο 

 
[] Ναι [] Όχι 

οικονομικός   φορέας   μέλος   συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] 
[] Ναι [] Όχι 

 
Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής iii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςv που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yvi -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

[……..........] 
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ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής  
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 
 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο   
οικονομικός   φορέας   έχει   εκτελέσει   τα 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

ακόλουθα    έργα    του    είδους    που    έχει στην διακήρυξη): 

προσδιοριστεί: […] 
Έργα: [……] 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την (διαδικτυακή    διεύθυνση,    αρχή    ή    φορέας 

καλή         εκτέλεση    και    ολοκλήρωση    των έκδοσης,   επακριβή   στοιχεία   αναφοράς  των 

σημαντικότερων         εργασιών         διατίθεται εγγράφων): 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [……][……][……] 

1β)      Μόνο      για      δημόσιες      συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

προμηθειών      και      δημόσιες      συμβάσεις στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή 

υπηρεσιών: στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, στην διακήρυξη): 

ο    οικονομικός    φορέας    έχει    προβεί    στις […...........] 

ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών 
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει 

Περιγραφή             ποσά                       
ημερομηνίες         παραλήπτες 

παράσχει       τις       ακόλουθες       κυριότερες  

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

 

2)     Ο     οικονομικός     φορέας     μπορεί     να [……..........................] 

χρησιμοποιήσει      το       ακόλουθο       τεχνικό  

προσωπικό     ή     τις     ακόλουθες     τεχνικές  

υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

 
 
 
[……] 

ο     οικονομικός     φορέας     θα     μπορεί     να  

χρησιμοποιήσει       το       ακόλουθο       τεχνικό  

προσωπικό     ή     τις     ακόλουθες     τεχνικές  

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:  

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον [……] 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

4)   Ο   οικονομικός   φορέας   θα   μπορεί   να [....……] 

εφαρμόσει       τα       ακόλουθα       συστήματα 

διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού  και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι Ο    οικονομικός    φορέας    θα    επιτρέπει    τη 

διενέργεια     ελέγχωνxlii        όσον     αφορά     το 

παραγωγικό     δυναμικό     ή     τις     τεχνικές  

ικανότητες    του    οικονομικού    φορέα    και,  
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εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας; 

 

6)    Οι    ακόλουθοι    τίτλοι    σπουδών    και  

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον 
εργολάβο, 

 
α)[......................................……] 

και/ή    (ανάλογα    με    τις    απαιτήσεις    που  

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
 
β) [……] 

7)   Ο   οικονομικός   φορέας   θα   μπορεί   να [……] 

εφαρμόζει          τα          ακόλουθα          μέτρα 

περιβαλλοντικής     διαχείρισης     κατά     την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

8)     Το     μέσο     ετήσιο     εργατοϋπαλληλικό Έτος,       μέσο       ετήσιο       εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό   του   οικονομικού   φορέα   και   ο προσωπικό: 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά [........], [.........] 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: [........], [.........] 

 [........], [.........] 

 Έτος, αριθμόςδιευθυντικώνστελεχών: 

 [........], [.........] 

 [........], [.........] 

 [........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……] 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της 

σύμβασης: 

10)  Ο  οικονομικός  φορέας   προτίθεται,  να [....……] 

αναθέσει       σε       τρίτους       υπό       μορφή 

υπεργολαβίαςxliii    το  ακόλουθο  τμήμα  (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον   όταν  τα  συστήματα  διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

Συστήματα     διασφάλισης     ποιότητας και Απάντηση: 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

από       ανεξάρτητους       οργανισμούς       που 

βεβαιώνουν    ότι     ο     οικονομικός     φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης                                         ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

από       ανεξάρτητους       οργανισμούς       που 

βεβαιώνουν    ότι     ο     οικονομικός     φορέας 

συμμορφώνεται       με       τα       απαιτούμενα 

συστήματα    ή    πρότυπα    περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια   άλλα   αποδεικτικά   μέσα   μπορούν   να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που  πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν  να υποβάλουν 
προσφορά   ή   να   συμμετάσχουν   στον   διάλογο.   Οι   πληροφορίες   αυτές,   οι   οποίες   μπορούν   να 
συνοδεύονται  από  απαιτήσεις  όσον  αφορά  τα  πιστοποιητικά  (ή  το  είδος  τους)   ή   τις  μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να  προσκομιστούν, ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
 Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες  ανταγωνιστικού  
διαλόγου και  συμπράξεις καιν τομίας  μόνον:  
 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμόςτου αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις [….] 

κριτήρια    ή    κανόνες    που    πρόκειται    να  

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον  
ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή 

 

λοιπές     μορφές     αποδεικτικών     εγγράφων, [] Ναι [] Όχιxlv 

αναφέρετε   για   καθένα   από   αυτά   αν   ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

 

λοιπές     μορφές     αποδεικτικών     στοιχείων (διαδικτυακή    διεύθυνση,    αρχή    ή    φορέας 

διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε  για το 
καθένα: 

έκδοσης,   επακριβή   στοιχεία   αναφοράς  των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμxlviiως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο   κάτωθι   υπογεγραμμένος,   δηλώνω   επισήμως   ότι   είμαισε   θέση,   κατόπιν   αιτήματος   και   χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlviii, εκτός εάν : 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlix. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
 
Ημερομηνία,  
Τόπος ,  
Υπογραφή(-ές): [……] 
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii       Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii      Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv      Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
v       Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi      Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii       Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  
στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφό σο ν  προβλέπ ε ται σ τα έ γγρ αφα τη ς σύμ β 
ασης  είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό   για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου  συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
ix      Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x       Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
xi      Όπως  ορίζεται στο  άρθρο 3  της  Σύμβασης περί  της  καταπολέμησης της  δωροδοκίας στην  οποία  
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii     Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της  Σύµβασης σχετικά µε  την  προστασία των  οικονοµικών συµφερόντων των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και  των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii    Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv    Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες δραστηριότητες και  τη  
χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309 της 
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 
xv     Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας ανθρώπων 
και  για  την  προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xvi    Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  
(Ε.Π.Ε)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xviii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xix    Επαναλάβετε 
όσες φορές χρειάζεται. 
xx    Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxi    Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 
xxii   Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxiii  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφό σον  προ βλέπ ετ αι  σ τα  έγγρ 
αφα  τη ς  σύμβαση ς  είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και   όταν ο αποκλεισμός 
θα ήταν σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν  καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxiv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv   Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx   Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi    Η  απόδοση όρων  είναι  σύμφωνη με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου 73  που  διαφοροποιείται 
από  τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή  στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
 
xxxv   Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη ή  στην  πρόσκληση ή  στα  έγγραφα  της  
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxvii              Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxviii             Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 
που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl      Πρέπει να απαριθμούνται  ό λ ο ι  οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli     Όσον αφορά το  τεχνικό προσωπικό ή τις  τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii    Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 
xliii   Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχ ει  αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας  κ αι  στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
xliv   Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv    Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xlvi   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xlvii 
 
xlviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014lix  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  
πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 
 
 
Βάσει της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν κοστολογηθεί ως εξής: 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 
την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

Δήμου Πρέβεζας 

 
 

40000,00€ 

 
 

49600,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

40000,00€ 

 
 

49600,00€ 

 
 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του κατωτέρω πίνακα Οικονομικής Προσφοράς: 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε € 

1 

Π1α. Ανάλυση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης  

Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του 
οικείου Δήμου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας-Σ.Β.Α.Κ., τις 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - 
Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη - Β.Α.Α. 

 

2 

Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των 
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις 
γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός 
σημείων ενδιαφέροντος, ήδη 
υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, 
όροι δόμησης κ.λπ.). 

 

3 

Καταγραφή των κυκλοφοριακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, στοιχεία 
κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση 
κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και 
κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων 
και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση 
εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών 
μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων 
δικτύων μεταφορών (π.χ. λιμάνια, 
αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και 
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής (περιγραφή υφιστάμενου στόλου 
οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει 
(α) των σχετικών υφιστάμενων 
πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών 
μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών 
αναπλάσεων ή/και (β) βάσει της ανάλυσης 
των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής παρέμβασης. 

 

4 Καταγραφή των κατευθύνσεων των  
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υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και 
τυχόν ευρύτερων μελετών και 
προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

5 

Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων 
δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 
υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών 
χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 

 

6 
Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων 
τοπογραφικών υποβάθρων. 

 

7 

Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή 
εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, 
μελετών αστικών αναπλάσεων και 
κυκλοφοριακών μελετών, μελετών 
στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και 
διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο 
κατά περίπτωση ΟΤΑ. 

 

8 

Π1.α Χαρτογράφηση 
της Περιοχής 
Παρέμβασης 

Χαρτογράφηση των: κατηγοριών 
εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), 
όρων δόμησης (συντελεστή δόμησης και 
κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και 
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και 
μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων 
πόλων 
αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, 
σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 
(λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής 
τροχιάς), ορίων και στοιχείων υφισταμένων 
προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

 

9 

Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης 
και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και 
ελεγχόμενης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, 
θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., 
καθώς και δημοτικών 
κτιρίων/εγκαταστάσεων. 

 

10 

Καταγραφή σημείων/περιοχών με 
δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών 
υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

 

11 
Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα 
σημεία τοποθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο. 

 

12 

Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία 
μορφής shp των χώρων που αναφέρονται 
στο εδ.ε του αρ.8 της αποφ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (φεκ 
4380Β/2020) 

 

13 

Π1β. Χωροθέτηση 
σημείων 
επαναφόρτισης και 
θέσεων στάθμευσης 
Η/Ο. 

Προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης και 
πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης εντός 
τριών ετών 

 

14 SWOT  

15 
Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων για 
χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

 

16 
Πρότασης χωροθέτησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο ειδικών κατηγοριών 
οχημάτων 

 

17 
Π.1β. Σενάρια 
ανάπτυξης δικτύου 
σημείων 

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων 
χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
και βαθμονόμησή τους που θα καταλήγουν 
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επαναφόρτισης Η/Ο στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά,  
περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη 
λύση. 

18 

Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των 
εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική 
παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης 
επιλογής. 

 

19 
Δημιουργία ανοικτού ψηφιακού αρχείου με 
στοιχεία για την παρακολούθηση του 
Σ.Φ.Η.Ο. 

 

20 
Π.2. Έκθεση 
διαβούλευσης 

Διεξαγωγή συμμετοχικής διαδικασίας – 
Δημόσιας Διαβούλευσης 

 

21 
Δημόδια διαβούλευση και αποτελέσματα επί 
του επικρατέστερου σεναρίου 

 

22 

Π.3 Ολοκλήρωση 
φακέλου – εφαρμογή 
σχεδίου 

Ανάλυση κόστους οφέλους και επιλογή 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

 

23 
Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός 
χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο 

 

24 Προδιαγραφές  

25 Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου  

26 Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων  

27 Ψηφιακά αρχεία  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

                                             
Ημνία ………………….                  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
                                                                                                
 …………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV–  Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής  (Προσαρμοσμένο  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
 
 
Εκδότης: 
 
Ημερομηνία Έκδοσης: Προς: 
 
Εγγύησή  μας  υπ'  αριθμ.  <αριθμός  εγγυητικής  επιστολής>  για  ΕΥΡΩ  <ποσό,  αριθμητικώς  / 
ολογράφως> 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα,ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των <ποσόν εγγυήσεως, 
ολογράφως>ΕΥΡΩ (<ποσόν εγγυήσεως, αριθμητικώς, €>), δηλαδή ποσοστού <ποσοστό, αριθμητικώς>% 
της συμβατικής αξίας του έργου, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 
<όνομα εταιρείας> ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών: α) <όνομα εταιρείας (α)>, β) 
<όνομα εταιρείας (β)>, κ.λ.π. ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητός τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 
του έργου:<πλήρης ακριβής τίτλος του προκηρυσσόμενου έργου,>. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη δήλωσή σας προς εμάς σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
καταπτώσεως της εγγυήσεως με την επιστροφή σε μας της παρούσας. 
 
Η παρούσα αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
i Συμπληρώνεται, περιγραφικά η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Για περισσότερα, πρβ. προαναφερόμενη 

Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Αρχής για τη συμπλήρωση του παρόντος Τεύχους. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).  
ii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
iii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
iv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
v Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
vi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

ΑΔΑ: Ψ44ΕΩΞΧ-ΟΣΔ
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