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Τεχνικι Ρεριγραφι 

 

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτον Ελλθνικό χϊρο, προωκείται δζςμθ 
μζτρων για τθν ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ απόκτθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων. Ζνα από τα 
απαραίτθτα μζτρα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ δθμιουργία από τθ μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων 
Φόρτιςθσ Θλεκτροκίνθτων Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) 

Το «Σχζδιο Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» εκπονείται υποχρεωτικά από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του ν. 4710/2020 (Αϋ142) ζωσ και τθν προκεςμία που τίκεται ςτθν παρ. 1, του άρκρου 17 του ιδίου νόμου, 
όςον αφορά τουσ διμουσ των μθτροπολιτικϊν κζντρων, τουσ μεγάλουσ και μεςαίουσ θπειρωτικοφσ 
διμουσ, τουσ διμουσ πρωτευουςϊν περιφερειακϊν ενοτιτων, κακϊσ και τουσ μεγάλουσ και μεςαίουσ 
νθςιωτικοφσ διμουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). 

Στο προςωπικό του διμου δεν υπάρχουν τα κατάλλθλα άτομα με τισ ειδικότθτεσ και τισ ειδικζσ γνϊςεισ 
που ορίηονται από τισ τεχνικζσ οδθγίεσ του ΥΡΕΝ (Α.Ρ.: ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396), τα οποία να 
γνωρίηουν και να αςχολοφνται με ςυναφι ηθτιματα αςτικισ κινθτικότθτασ, χωροκζτθςθσ κζςεων 
ςτάκμευςθσ θλεκτρικϊν φορτιςτϊν, ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, προϊκθςθσ τθσ διαςφνδεςθσ 
τθσ κινθτικότθτασ με ηθτιματα ζξυπνθσ πόλθσ κ.ο.κ. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Κφριοι ςτόχοιτθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ είναι: α) θ επζκταςθ τθσ χριςθσ των οχθμάτων χαμθλϊν 
και μθδενικϊν εκπομπϊν,β) θ ανάπτυξθ υποδομϊν επαναφόρτιςθσ, ιδίωσ δθμοςίωσ προςβάςιμων και γ) θ 
διαμόρφωςθ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν αγορά θλεκτροκίνθςθσ.Στα πλαίςια αυτά, και με βάςθ το Νόμο 
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4710/2020, ωσ « Σχζδιο Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)»ορίηεται τοπρόγραμμα χωροκζτθςθσ 
δθμοςίωσ προςβάςιμων ςθμείων επαναφόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων (Θ/Ο) κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ 
και κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο, που εκπονείται από τουσ διμουσ, εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων, για τθν 
προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 

Σφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων, το κάκε Σ.Φ.Θ.Ο. 
περιζχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 
Φορζα Εκπόνθςθσ, ςτουσ χϊρουσ ςτάςθσ και ςτάκμευςθσ του άρκρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), κακϊσ 
και ςε ελεγχόμενουσ από τουσ διμουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ϊςτε να 
προβλζπεται υποχρεωτικά θ χωροκζτθςθ ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ανά χιλίουσ 
(1.000) κατοίκουσ του διμου, και ειδικότερα ςε:  

αα) υφιςτάμενουσ υπαίκριουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ,  
αβ) υφιςτάμενουσ ςτεγαςμζνουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ,  
αγ) υφιςτάμενεσ παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, ελεφκερεσ και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ, ιδίωσ ςτα 
πολεοδομικά κζντρα των διμων και ςε περιοχζσ αυξθμζνθσ επίςκεψθσ και ςε πυκνοδομθμζνεσ αςτικζσ 
περιοχζσ,  
αδ) νζουσ υπαίκριουσ/ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ που 
χωροκετοφνται με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

β) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία των δθμοτικϊν και αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ανωτζρω 
εγκατάςταςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο υψθλισ ιςχφοσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοτικϊν και 
αςτικϊν λεωφορείων και ςυγχρόνωσ να διαςφαλίηεται θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αναμονι επαναφόρτιςθσ 
για τθν ομαλι λειτουργία των λεωφορειακϊν γραμμϊν προσ εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ,  

γ) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν 
λεωφορείων, ϊςτε οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων να εξοπλίηονται με 
ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον επί του ςυνόλου των 
υφιςτάμενων κζςεων ι ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο,  

δ) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ Θ/Ο 
τροφοδοςίασ, ϊςτε οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ οχθμάτων τροφοδοςίασ να εξοπλίηονται με 
ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για το δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον του ςυνόλου των υφιςτάμενων 
κζςεων ι ενόσ (1) κατ‘ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Στισ ανωτζρω κζςεισ επιτρζπεται και θ 
ςτάκμευςθ και θ επαναφόρτιςθ Θ/Ο που δεν εξυπθρετοφν ανάγκεσ τροφοδοςίασ μετά από τθ λιξθ του 
ωραρίου τροφοδοςίασ και ζωσ τθν επόμενθ ζναρξθ. Σε εμπορικζσ περιοχζσ και ιςτορικά κζντρα πόλεων, 
χωροκετοφνται παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ - επαναφόρτιςθσ για θλεκτρικά ποδιλατα και μοτοποδιλατα 
τροφοδοςίασ τα οποία επιτρζπεται να κινοφνται πζραν των ωραρίων τροφοδοςίασ που ιςχφουν για τα 
υπόλοιπα οχιματα.  

ε) τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε υφιςτάμενα και νόμιμα κακοριςμζνα ςθμεία ςτάςθσ ι 
ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, και ςυγκεκριμζνα μία (1) κζςθ Θ/Ο ανά πζντε (5) κζςεισ ςτάκμευςθσ, 
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 18 του ν. 4710/2020. Στα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ορίηονται 
με τθν παροφςα απαγορεφεται να φορτίηονται Θ/Ο, εκτόσ από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ.  

ςτ) τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων ΑμεΑ, όπωσ αυτι 
περιγράφεται ςτο άρκρο 19 του ν. 4710/2020. 

Ρζραν των ανωτζρω, ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. δφναται να περιλαμβάνεται (ενδεικτικά) και θ χωροκζτθςθ δθμοςίωσ 
προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, πζραν 
των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, και θ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ 
και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία του δικτφου δθμοτικϊν ι αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν.  

Ειδικά για τισ περιοχζσ ευκφνθσ των δθμόςιων αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν και του ςυγκοινωνιακοφ ζργου που 
παρζχεται από τουσ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειςτικά για τισ περ. β) και ε) τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), οι ανωτζρω Οργανιςμοί υποχρεοφνται να υποβάλουν, εντόσ του 
χρονικοφ πλαιςίου που κα κζςει ο Φορζασ Εκπόνθςθσ, δεςμευτικι πρόταςθ για τουσ χϊρουσ 
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αρμοδιότθτασ αυτϊν και των κυγατρικϊν τουσ ςτθν κατά περίπτωςθ Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, ϊςτε να 
ςυμπεριλθφκεί ςτο υπό εκπόνθςθ Σ.Φ.Θ.Ο..  

Εφόςον ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ υπάρχουν περιοχζσ ευκφνθσ άλλων νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων 
πλθν του Φορζα Εκπόνθςθσ, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ μπορεί να απευκφνει πρόςκλθςθ ςτα νομικά αυτά 
πρόςωπα ι οντότθτεσ να υποβάλουν εντόσ του χρονικοφ πλαιςίου που αυτόσ κα κζςει, δεςμευτικι 
πρόταςθ για χωροκζτθςθ δθμοςίωσ προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 
ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ αυτϊν εντόσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτο υπό 
εκπόνθςθ Σ.Φ.Θ.Ο..  

Δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί εντόσ τθσ Ρεριοχισ 
Ραρζμβαςθσ ζωσ τθν εκπόνθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. και δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που 
βρίςκονται εκτόσ τθσ αρμοδιότθτασ του Φορζα Εκπόνθςθσ αλλά εντόσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ, λαμβάνονται υπόψθ και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. με 
διακριτι ζνδειξθ. 

2. ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Άρκρο Τιμολογίου 1:Ραραδοτζο Ρ.1, περιλαμβάνει δφο υποφακζλουσ: 

 

1. Ρ1α:Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ – Χαρτογράφθςθ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 

 

Ανάλυςη Υφιςτάμενησ Κατάςταςησ: 

 

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

α) Συλλογι και καταγραφι των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων ςτρατθγικϊν ςχεδίων του οικείου Διμου, 
όπωσ τα Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ- Σ.Β.Α.Κ., τισ Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ- Ο.Χ.Ε., 
τα ςχζδια για Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ- Β.Α.Α., ταΣχζδια Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ – ΣΟΑΡ, τα 
Τοπικά Σχζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων – ΤΟΣΔΑ. 

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

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

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

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

ςτ) Συλλογι και καταγραφι διακζςιμων τοπογραφικϊν υποβάκρων.  

η) Συλλογι και καταγραφι υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων πολεοδομικϊν μελετϊν, μελετϊν αςτικϊν 
αναπλάςεων και κυκλοφοριακϊν μελετϊν, μελετϊν ςτάκμευςθσ, μελετϊν αςτικισ οδοποιίασ και 
διαμόρφωςθσ οδϊν, που ζχει εκπονιςει ο κατά περίπτωςθ ΟΤΑ. 

 

Χαρτογράφηςη τησ Περιοχήσ Παρζμβαςησ:  

 

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

α) Χαρτογράφθςθ των: κατθγοριϊν ειςοδθμάτων (χαμθλϊν, μζςων, υψθλϊν), όρων δόμθςθσ (ςυντελεςτι 
δόμθςθσ και κάλυψθσ), εμπορικϊν ςυγκεντρϊςεων και ςυγκεντρϊςεων κζςεων εργαςίασ και μεγάλων 
κτθρίων γραφείων και μεγάλων πόλων αναψυχισ/πολιτιςμοφ/ τουριςμοφ/ακλθτιςμοφ, ςτακμϊν 
δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ (λεωφορείων, ι/και μζςων ςτακερισ τροχιάσ), ορίων και ςτοιχείων υφιςταμζνων 
προγραμμάτων ανάπλαςθσ (ειδικότερα ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ).  
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β) Καταγραφι ςθμείων παρόδιασ ςτάκμευςθσ και ςτάςθσ IX οχθμάτων (ελεφκερθσ και ελεγχόμενθσ 
ςτάκμευςθσ), λεωφορείων, ταξί, κζςεων τροφοδοςίασ, κζςεων ΑμεΑ κ.τ.λ., κακϊσ και δθμοτικϊν 
κτιρίων/εγκαταςτάςεων.  

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

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

ε) Καταγραφι ψθφιακά ςε διανυςματικά αρχεία μορφισ shp των χϊρων: 1. των α, β, γ, και δ τθσ 
παροφςασ παραγράφου και 2. των ςτοιχείων που περιγράφονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 5. 

 

2. Ρ1β:Χωροκζτθςθ Σθμείων Επαναφόρτιςθσ και Θζςεων Στάκμευςθσ Θ/Ο και Σενάρια Ανάπτυξθσ 
Δικτφου Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

 

Το Ραραδοτζο Ρ.1β ςυμπεριλαμβάνει τθν Διαδικαςία Επιλογισ Χωροκζτθςθσ Σθμείων Επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο, Σενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και Ραρακολοφκθςθ Κάλυψθσ Αναγκϊν 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ωσ εξισ:  

 

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΧΩΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο: Αφορά ςτθν επιλογι 
ςυγκεκριμζνων ςθμείων για τθν τοποκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, με βάςθ τα κάτωκι:  

A.1. Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που κα προτείνονται κα πρζπει να εξυπθρετοφν ςτο ςφνολό τουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιδθ υφιςτάμενων/αναπτυςςόμενων ςθμείων) τισ ανάγκεσ φόρτιςθσ όλων 
των κατθγοριϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων για τα επόμενα πζντε (5) ζτθ. Στο Σ.Φ.Θ.Ο. κα ςυμπεριλαμβάνεται 
πρόταςθ για πρόγραμμα τμθματικισ υλοποίθςθσ των οριηόμενων ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. ςθμείων επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο με ςτόχο τθν πλιρθ υλοποίθςι του εντόσ τριϊν (3) ετϊν.  

A.2. Ωσ προσ τισ αναγκαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, 
λαμβάνονται υπόψθ  

(α) οι ςχετικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ των υποδομϊν επαναφόρτιςθσ ςτο Ελλθνικό Δίκτυο 
Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, για τισ οποίεσ κα ηθτείται θ ςυνδρομι του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. οφτωσ ϊςτε να 
προκφπτουν δεδομζνα καταςκευισ αναγκαίων ζργων ςφνδεςθσ και το ςχετικό κόςτοσ τουσ,  

(β) τα γεωμετρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (π.χ. πλάτοσ πεηοδρομίου),  

(γ) οι απαιτιςεισ για οδικι αςφάλεια (ορατότθτα από ςυμβολι οδϊν και εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ), 
όπωσ προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  

A.3. Για τθν αξιολόγθςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
και τθν επιλογι ςθμείων κατάλλθλων για τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και φόρτιςθσ Θ/Ο, ο 
Φορζασ Εκπόνθςθσ πραγματοποιεί:  

α) Ανάλυςθ SWOT (για τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο) ςτθν οποία αξιοποιοφνται και αξιολογοφνται τα δεδομζνα του παραδοτζου Ρ.1α.  

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

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

 

B. ΣΕΝΑΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο: Αφορά ςε παρουςίαςθ 
εναλλακτικϊν ςεναρίων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν δθμιουργία 
ολοκλθρωμζνου δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν περιοχι παρζμβαςθσ.  

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

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

γ) Επιςθμαίνεται ότι: 1. Για τθ χωροκζτθςθ χϊρων ςτάςθσ/ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ θλεκτρικϊν 
οχθμάτων με ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4710/2020 
(Α’ 142) και 2. Για τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο για ΑμεΑ ακολουκοφνται οι διατάξεισ του 
άρκρου 19 του ν. 4710/2020 (Α’ 142). 
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Γ. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο. Ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δθμιουργεί 
ανοιχτό ψθφιακό αρχείο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται όλα τα νζα ςτοιχεία που 
προκφπτουν από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ του Σ.Φ.Θ.Ο. και αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ 
κάλυψθσ των αναγκϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ςτοιχεία τοπικοφ φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., νζεσ 
προτάςεισ από τθν ΕΕ κ.λπ., τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται ςε επόμενθ ανακεϊρθςθ/επικαιροποίθςθ του 
Σ.Φ.Θ.Ο. με ςκοπό να προτείνονται ςυμπλθρϊςεισ και αλλαγζσ των Σ.Φ.Θ.Ο. (π.χ. νζεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ 
ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αλλαγι τθσ κζςθσ τοποκετθμζνων ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αντικατάςταςθ 
ςθμείων επαναφόρτιςθσ κανονικισ ιςχφοσ με ςθμεία επαναφόρτιςθσ υψθλισ ιςχφοσ Θ/Ο κ.λπ.). 

 

 

Άρκρο Τιμολογίου 2: Ραραδοτζο Ρ.2: Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ  

Στο Ραραδοτζο Ρ.2 κα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ επί του επικρατζςτερου 
ςεναρίου και τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Ειδικότερα, ιδθ πριν τθν ζναρξθ του Σταδίου 1, ςυντάςςεται από τον Φορζα Εκπόνθςθσ θ μζκοδοσ 
διαβοφλευςθσ και οι ςχετικζσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και ορίηονται οι επαγγελματικοί, ςυλλογικοί και 
άλλοι φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. 
Στθν διαβοφλευςθ ενδείκνυται να ςυμμετζχουν και ςχετικοί με τθν θλεκτροκίνθςθ φορείσ, 
εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί επιςτιμονεσ. Θ ςυμμετοχι των παραπάνω φορζων δεν είναι δεςμευτικι. Εν 
ςυνεχεία ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δθμοςιοποιεί τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ, καταγράφει και 
αξιολογεί τα ςχόλια και πραγματοποιεί τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 

 

 

Άρκρο Τιμολογίου 3: Ραραδοτζο Ρ.3: Ολοκλιρωςθ Φακζλου- Εφαρμογι Σχεδίου 

Στο Ραραδοτζο Ρ.3, κα παρουςιάηονται:  

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

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

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

4. Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ ζργου.  

5. Ανάπτυξθ Ρολιτικισ Κινιτρων (ςε τοπικό επίπεδο).  

6. Ψθφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομζνα του Σ.Φ.Θ.Ο.. Τα ψθφιακά αρχεία κα αφοροφν ςτθν 
πρόταςθ χωροκζτθςθσ όπου κα απεικονίηονται τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ και των κζςεων ςτάκμευςθσ 
Θ/Ο, με το ςφνολο των απαραίτθτων κεματικϊν ιδιοτιτων τουσ (για παράδειγμα ςε ότι αφορά ςτα ςθμεία 
επαναφόρτιςθσ: εάν πρόκειται για ςθμείο επαναφόρτιςθσ κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ Θ/Ο, αρικμόσ 
ρευματοδοτϊν κ.ά.). Τα ςτοιχεία αυτά προορίηονται να τροφοδοτιςουν (α) βάςεισ δεδομζνων, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Μ.Y.Φ.Α.H.του ν. 4710/2020, και (β) διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ πλθροφόρθςθσ 
(π.χ. websites) για τουσ κατοίκουσ και τουσ διερχόμενουσ από τα διοικθτικά όρια του εκάςτοτε Διμου. 

 

 

 

Πλα τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ςε πζντε αντίτυπα ςε ζντυπθ μορφι και ςε 5 αντίτυπα ςε 
θλεκτρονικι μορφι (5cd).  

 

Πλα τα παραδοτζα και τα θλεκτρονικά αρχεία που το ςυνοδεφουν κα είναι ςφμφωνα με τον Οδθγό 
Υλοποίθςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ για τα ΣΦΗΟ και τισ οποιεςδιποτε πρόςκετεσ οδθγίεσ εκδοκοφν από το 
ΥΡΕΝ ι το Ρράςινο Ταμείο. 

 

 

3. ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πλα τα παραδοτζα του αναδόχου κακϊσ και όλεσ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρωκεί εγκαίρωσ για τθν άρτια και ομαλι λειτουργία του προγράμματοσ. 

Θ Συνολικι Συμβατικι διάρκεια υλοποίθςθσ των εργαςιϊν προςδιορίηεται από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 31/07/2021. 



 

 

 

7 

Αριθμός 

Άρθροσ 

Τιμολογίο

σ 

Τίηλος παραδοηέοσ 
Χρόνος 

Ολοκλήρωζης 

Κόζηος 

(ζσμπεριλαμβα

νομένοσ 

Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία 

Πληρωμής 

Π.1α – 

Π.1β 

Ανάλςζη Υθιζηάμενηρ 

Καηάζηαζηρ – 

Χαπηογπάθηζη ηηρ 

Πεπιοσήρ Παπέμβαζηρ 

1 μήνα 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

 

13.226,66€ 

 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

Χωποθέηηζη Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ και Θέζεων 

Σηάθμεςζηρ Η/Ο και 

Σενάπια Ανάπηςξηρ 

Δικηύος Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ Η/Ο. 

1 μήνα 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

Π.2 Έκθεζη Διαβούλεςζηρ 

2 μήνερ 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

13.226,67€ 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

Π.3 
Ολοκλήπωζη Φακέλος – 

Εθαπμογή Σσεδίος 

2 μήνερ 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

13.226,67€ 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

 

Οι ανωτζρω τμθματικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των παραδοτζων είναι ενδεικτικζσ και δφναται να 
τροποποιθκοφν με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τον ςυνολικό 
ςυμβατικό χρόνο για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ 31/07/2021. Σε περίπτωςθ που δοκεί 
παράταςθ ςτο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ από το ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και χωρίσ 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, θ Σφμβαςθ τθσ υπθρεςίασ δφναται να παρατακεί χωρίσ αφξθςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου, κατόπιν πρόταςθσ του αναδόχου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των 2 μερϊν. 

 
 
Ο προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν ανζρχεται ςτο φψοσ των 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%  
(Ροςό χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 7.680,00€) και κα βαρφνει τον ΚΑ: 00.6117.017 του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Ρθνειοφ 2021. Θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από το ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 
 
 
 

 
 

 
 ΓΑΣΟΤΝΗ 22-04-2021 

Ο ςνηάξαρ  
 
 
 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-04-2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Πποϊζηαμένη Διεύθςνζηρ α/α 
 
 
 

Δέζποινα Σζάθα 
Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΝΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νςθ      : Γ. Γιαννακοποφλου 30 

Γαςτοφνθ - Τ.Κ. 27 300 
Ρλθροφορίεσ.  : κα. Δ.Τςάφα 
Τθλζφωνο        : 26233.60732 
ΦΑΞ                 : 26230.35897 

E- mail  : dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 
ΥΡΗΕΣΙΑ: 

«Σχζδιο Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Διμου Ρθνειοφ» 

Αρ.Μελ.:23/21 

 

Ρ/Υ: 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (Ροςό χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 

7.680,00 €) 
Ρ/Υ ΕΤΟΥΣ: 2021 
ΚΑ : 00.6117.017 

 
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ρράςινο Ταμείο 

 
CPV: 79415200-8 Υπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

 
 

 
 

Α/Α 
 
 

Ρεριγραφι Άρκρου 
Τιμολογίου 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

 

Ρος. 
 

Κακ. Τιμι 
Μον. Άρκρου 

(€) 
 

Τιμι Φ.Ρ.Α. 
(€) 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
 

Τελικό  
Σφνολο (€) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)*(7) 

Ρ.1α. –
Ρ.1β 

Ανάλυςθ 
Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ – 
Χαρτογράφθςθ τθσ 
Ρεριοχισ 
Ραρζμβαςθσ 

Κατ' 
αποκ. 

1 10.666,66 2.560,00 13.226,66 13.226,66 Χωροκζτθςθ Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ και 
Θζςεων Στάκμευςθσ 
Θ/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου 
Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

Ρ.2 
Ζκκεςθ 
Διαβοφλευςθσ 

Κατ' 
αποκ. 

1 10.666,67 2.560,00 13.226,67 13.226,67 

Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ  
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Α/Α 
 
 

Ρεριγραφι Άρκρου 
Τιμολογίου 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

 

Ρος. 
 

Κακ. Τιμι 
Μον. Άρκρου 

(€) 
 

Τιμι Φ.Ρ.Α. 
(€) 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
 

Τελικό  
Σφνολο (€) 

 

Ρ.3 

Ολοκλιρωςθ 
Φακζλου – Εφαρμογι 
Σχεδίου 

Κατ' 
αποκ. 

1 10.666,67 2.560,00 13.226,67 13.226,67 

    Κακαρό Σφνολο: 

(5) 

32.000,00 € 

    Φ.Ρ.Α. 24%: 

(6) 

7.680,00 € 

    Τελικό Σφνολο: 
 

39.680,00 € 

Οι αναφερόμενεσ τιμζσ διαμορφώθηκαν κατ’ αποκοπή και μετά από ζρευνα που ζκανε το Τμήμα ςτισ 
τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου ςε αντίςτοιχο είδοσ, εργαςιών. 

 

 

 
 

 
 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-04-2021 
Ο ςνηάξαρ  

 
 
 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-04-2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Πποϊζηαμένη Διεύθςνζηρ α/α 
 
 
 

Δέζποινα Σζάθα 
Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΝΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νςθ      : Γ. Γιαννακοποφλου 30 

Γαςτοφνθ - Τ.Κ. 27 300 
Ρλθροφορίεσ.  : κα. Δ.Τςάφα 
Τθλζφωνο        : 26233.60732 
ΦΑΞ                 : 26230.35897 

E- mail  : dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 
ΥΡΗΕΣΙΑ: 

«Σχζδιο Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Διμου Ρθνειοφ» 

Αρ.Μελ.:23/21 

 

Ρ/Υ: 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (Ροςό χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 

7.680,00 €) 
Ρ/Υ ΕΤΟΥΣ: 2021 
ΚΑ : 00.6117.017 

 
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ρράςινο Ταμείο 

 
CPV: 79415200-8 Υπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

 
 

 
Τιμολόγιο 

 

Γενικά: 

Οι τιμζσ των άρκρων τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν, και ο 
ανάδοχοσ δε δικαιοφται καμία άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και άρτια εκτζλεςθ κάκε μιασ 
από αυτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ. Στθν ανωτζρω αμοιβι περιλαμβάνεται και το ςφνολο των 
άμεςων και ζμμεςων γενικϊν και ειδικϊν υποςτθρικτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν του αναδόχου για 
τθν παροχι των υπθρεςιϊν.  
 
Άρθρο Τιμολογίου 1:Ρ.1α :Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ – Χαρτογράφθςθ τθσ Ρεριοχισ 
Ραρζμβαςθσκαι Ρ.1β:  Χωροκζτθςθ Σθμείων Επαναφόρτιςθσ και Θζςεων Στάκμευςθσ Η/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Η/Ο. 

Θ καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και θ χαρτογράφθςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι για τθν επιτυχι πορεία το ςχεδίου και ςυμπεριλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειϊν που 
περιγράφονται ςτθν Ενότθτα ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, για το 
διάςτθμα από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ωσ τισ 31/07/2021. 

Ροςότθτα:Ζνα (1) παραδοτζο ςε 2 υποφακζλουσ / Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ – Χαρτογράφθςθ 
τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ και Χωροκζτθςθ Σθμείων Επαναφόρτιςθσ και Θζςεων Στάκμευςθσ Θ/Ο και 
Σενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο (κατ’ αποκοπι) 

 
 
 
 



 

 

 

11 

Άρθρο Τιμολογίου 2:Ρ.2:Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 

Κατά τθν ζκκεςθ διαβοφλευςθσ ςυντάςςονται οι ςχετικζσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και ταυτόχρονα 
ορίηονται οι επαγγελματικοί, ςυλλογικοί και άλλοι φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία κακ’ όλθ 
τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο.Θ ζκκεςθ διαβοφλευςθσ περιλαμβάνει τθν αναφορά του 
αναδόχου για το ςφνολο των ενεργειϊν που περιγράφονται ςτθν Ενότθτα ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΝΟΤΘΤΑ 
2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, για το διάςτθμα από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ζωσ 
τισ 30/06/2021. 

Ροςότθτα:    Ζνα (1) παραδοτζο / Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ (κατ’ αποκοπι) 
 
 

 

Άρθρο Τιμολογίου 3:Ρ.3:Ολοκλιρωςθ Φακζλου – Εφαρμογι Σχεδίου 

Θ ολοκλιρωςθ του φακζλου και θ εφαρμογι του ςχεδίου περιλαμβάνει τθν αναφορά του αναδόχου για το 
ςφνολο των ενεργειϊν που περιγράφονται ςτθν Ενότθτα ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΝΟΤΘΤΑ 2: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, για το διάςτθμα από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ζωσ τισ 
30/06/2021. 

Ροςότθτα:    Ζνα (1) παραδοτζο / Ολοκλιρωςθ Φακζλου – Εφαρμογι Σχεδίου(κατ’ αποκοπι) 

 
 

 

Πλα τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ςε πζντε αντίτυπα ςε ζντυπθ μορφι και ςε 5 αντίτυπα ςε 
θλεκτρονικι μορφι (5cd).  

Πλα τα παραδοτζα και τα θλεκτρονικά αρχεία που το ςυνοδεφουν κα είναι ςφμφωνα με τον Οδθγό 
Υλοποίθςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ για τα ΣΦΗΟ και τισ οποιεςδιποτε πρόςκετεσ οδθγίεσ εκδοκοφν από το 
ΥΡΕΝ ι το Ρράςινο Ταμείο.  

 

 

 
 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-04-2021 
Ο ςνηάξαρ  

 
 
 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-04-2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Πποϊζηαμένη Διεύθςνζηρ α/α 
 
 
 

Δέζποινα Σζάθα 
Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΝΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νςθ      : Γ. Γιαννακοποφλου 30 

Γαςτοφνθ - Τ.Κ. 27 300 
Ρλθροφορίεσ.  : κα. Δ.Τςάφα 
Τθλζφωνο        : 26233.60732 
ΦΑΞ                 : 26230.35897 

E- mail  : dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 
ΥΡΗΕΣΙΑ: 

«Σχζδιο Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Διμου Ρθνειοφ» 

Αρ.Μελ.:23/21 

 

Ρ/Υ: 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (Ροςό χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 

7.680,00 €) 
Ρ/Υ ΕΤΟΥΣ: 2021 
ΚΑ : 00.6117.017 

 
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ρράςινο Ταμείο 

 
CPV: 79415200-8 Υπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

 
 

 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 
 
Άρκρο 1ο :Αντικείμενο  
 
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ ςφνταξθ του Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) για τον 
ΔιμοΡθνειοφ.  
 
Ρρόκειται για τθν δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων όπου 
λεπτομερισ αναφορά των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αναφζρεται ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ 
παροφςθσ. Ο προχπολογιςμόσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 39.680€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (Ροςό χωρίσ ΦΡΑ: 32.000€, ΦΡΑ: 7.680€). 

 
Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Οι ανωτζρω εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των «δθμόςιων ςυμβάςεων 

γενικϊν υπθρεςιϊν» κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 2 «Οριςμοί».  

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

 

 Νόμοσ 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
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 του  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ-Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+» 

 του Ν. 3463/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διµων και Κοινοτιτων», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παρ 13 του άρκρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωςθ τθσ 
Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν . 

 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

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

 του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα», 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
¨Ρρόγραµµα Διαφγεια¨ και άλλεσ διατάξεισ».  

 του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'): Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ." 

 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 των διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων 
εγγράφων», του κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ/74), 

 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Αϋ/248) «Κφρωςθ  Κϊδικα  Φόρου  Ρροςτικζμενθσ  Αξίασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

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

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

 του Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «υκμίςεισ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ 
επείγουςεσ διατάξεισ». 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 Τθν με αρ. 56902/215/Β/1924/02-06-2017 ΥΑ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίεσ του ΕΣΘΔΘΣ»  

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

 του Ν. 4710/2020 (A’ 142) «Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

 τθν με αρ. απ.ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396 με τισ Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ 
Θλεκτρικϊν Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο. 

 
 
Άρκρο 3ο :Συμβατικά ςτοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ διαφοράσ είναι:  
α. Θ Διακιρυξθ  
β. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4  του Ν.4012/2016 
γ. Οικονομικι Ρροςφορά 
δ. Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
ε. Το τιμολόγιο  
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ςτ. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι   
η. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
 

 
Άρκρο 4ο :Τρόποσ Ανάκεςθσ 
Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/2016. 
Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςε αυτόν από τουσ προςφζροντεσ που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (άρκρο 86 παρ 1 του 
4412/2016), με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ (άρκρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο 
ςυγκεκριμζνα με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά

1
. 

Αναλυτικι περιγραφι των κριτθρίων, των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ αυτϊν κακϊσ και του υπολογιςμοφ τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ προφοράσ παρατίκεται ςτο παράρτθμα Α τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 
Άρκρο 5ο :     Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Πλα τα παραδοτζα του αναδόχου κακϊσ και όλεσ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρωκεί εγκαίρωσ για τθν άρτια και ομαλι λειτουργία του προγράμματοσ. 

Θ Συνολικι Συμβατικι διάρκεια υλοποίθςθσ των εργαςιϊν προςδιορίηεται από τθν θμερομθνία 
ανάρτθςθσ τθσ υπογεγραμμζνθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ ωσ τισ 31/07/2021. 

Θ δε ενδεικτικι θμερομθνία υποβολισ των επί μζρουσ παραδοτζων ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:  

Αριθμός 

Άρθροσ 

Τιμολογίο

σ 

Τίηλος παραδοηέοσ 
Χρόνος 

Ολοκλήρωζης 

Κόζηος 

(ζσμπεριλαμβα

νομένοσ 

Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία 

Πληρωμής 

Π.1α – 

Π.1β 

Ανάλςζη Υθιζηάμενηρ 

Καηάζηαζηρ – 

Χαπηογπάθηζη ηηρ 

Πεπιοσήρ Παπέμβαζηρ 

1 μήνα 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

 

13.226,66€ 

 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

Χωποθέηηζη Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ και Θέζεων 

Σηάθμεςζηρ Η/Ο και 

Σενάπια Ανάπηςξηρ 

Δικηύος Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ Η/Ο. 

1 μήνα 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

Π.2 Έκθεζη Διαβούλεςζηρ 

2 μήνερ 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

13.226,67€ 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

Π.3 
Ολοκλήπωζη Φακέλος – 

Εθαπμογή Σσεδίος 

2 μήνερ 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

13.226,67€ 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

 

 

Οι ανωτζρω τμθματικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των παραδοτζων είναι ενδεικτικζσ και δφναται να 
τροποποιθκοφν με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τον ςυνολικό 
ςυμβατικό χρόνο για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ 31/07/2021. Σε περίπτωςθ που δοκεί 
παράταςθ ςτο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ από το ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και χωρίσ 

                                                 
1 Από το ςυνδυαςμό των άρκρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 κακϊσ και του τυποποιθμζνου 

εντφπου 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
προκφπτει θ δυνατότθτα ςτάκμιςθσ/ βαρφτθτασ μεταξφ τεχνικισ (κριτθρίων ποιότθτασ)- οικονομικισ προςφοράσ (τιμισ-κόςτουσ) 
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υπαιτιότθτα του αναδόχου, θ Σφμβαςθ τθσ υπθρεςίασ δφναται να παρατακεί χωρίσ αφξθςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου, κατόπιν πρόταςθσ του αναδόχου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των 2 μερϊν. 

 
 
Άρκρο 6ο :     Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 
Για τουσ δικαιοφμενουσ ςυμμετοχισ θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να τθρεί τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ 
τθσ Συνκικθσ και να ζχει αμερόλθπτα κριτιρια επιλογισ ϊςτε να μθν υπάρχουν διακρίςεισ.  
Ανάδοχοσ μπορεί να είναι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι φορζασ του δθμοςίου ι κοινοπραξία αυτϊν 
των προςϊπων ι/και οργανιςμϊν  

Τα φυςικά πρόςωπα πρζπει να είναι υπικοοι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να είναι 
εγκατεςτθμζνα ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε.  

Τα νομικά πρόςωπα πρζπει να ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. και να 
ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο 
εςωτερικό τθσ Ε.Ε. 

Απαγορεφεται ο αποκλειςμόσ υποψθφίων με κριτιριο τθν νομικι μορφι τουσ. Ωςτόςο κα ηθτείται ειδικά 
από τουσ υποψθφίουσ που είναι νομικά πρόςωπα να μνθμονεφουν ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ και τα ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των φυςικϊν προςϊπων που κα 
επιφορτίςουν με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ.  

Ειδικότερα για τθν υπθρεςία  αυτι, ςτισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο, κα πρζπει 
να ζχει τα ανωτζρω προςόντα τουλάχιςτον κάποιο ςτζλεχόσ του, ι να αποδεικνφεται ότι διακζτει αυτά με 
«δάνεια εμπειρία» δθλαδι με εξωτερικό του ςυνεργάτθ φυςικό ι νομικό πρόςωπο που αποδεδειγμζνα 
δεςμεφεται για τθ ςυνεργαςία του με τον υποψιφιο για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

Επιπροςκζτωσ ο ανάδοχοσ πρζπει να δθλϊνει με υπεφκυνθ διλωςι του τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, το 
απαςχολοφμενο προςωπικό και τθ νομικι μορφι τθσ επιχείρθςθσ. 

Τζλοσ για τθν εργαςία αυτι οι ενδιαφερόμενοι για να ςυμμετάςχουν πρζπει να ςυγκεντρϊνουν τισ 
προχποκζςεισ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ και να αποδείξουν ςυνδρομι των προχποκζςεων αυτϊν 
υποβάλλοντασ με τθν προςφορά τουσ τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ που προβλζπονται επίςθσ πιο κάτω. Σε 
περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ι από τα υποβαλλόμενα δεν 
τεκμθριϊνεται επαρκϊσ θ ςυνδρομι των προχποκζςεων ςυμμετοχισ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ: 
Πςον αφορά ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ 
πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμποντασ ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν 
πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Ειδικότερα απαιτείται να προςκομιςκοφν τα ακόλουκα: 

 Εν  ιςχφ  Ριςτοποίθςθ  Συςτιματοσ  Διαχείριςθσ  Ροιότθτασ  ISO  9001:2008  με  πεδίο εφαρμογισ: 
Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ι διαχείριςθ ζργων ι 
εκπόνθςθ μελετϊν ι ςχεδιαςμόσ ι ανάπτυξθ & εγκατάςταςθ  εφαρμογϊν λογιςμικοφ & διαχείριςθ 
ζργων πλθροφορικισ ι παροχι ςυμβουλευτικϊν χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ι παροχι 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα ςτρατθγικισ, μεταςχθματιςμοφ επιχειρθματικοφ μοντζλου – 
αναδιοργάνωςθ & αναδιάρκρωςθ φορζων & οργανιςμϊν ι παροχι υπθρεςιϊν και υλοποίθςθ λφςεων 
ςε κζματα επιλογισ ι εκπαίδευςθσ ι αξιολόγθςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ι μζτρθςθ 
ποιότθτοσ ταχυδρομικισ αλλθλογραφίασ 

(α) εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ 
με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία ι άλλο ιςοδφναμο. 
(β) εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 14001:2014 ι άλλο ιςοδφναμο. 
 
ΕΜΡΕΙΙΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ: 
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνα γνϊςθ και εμπειρία ίδιου ι ςυναφοφσ 
αντικειμζνου.  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τθν τελευταία πενταετία και ςυγκεκριμζνα 
κατά τα ζτθ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ζργα αντίςτοιχου αντικειμζνου με το προκθρυςςόμενο. 
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Επιπλζον, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ και δομι, δθλαδι: 
 
Υπεφκυνο Ζργου – Συντονιςτι, με 15ετι τουλάχιςτον εμπειρία και εναςχόλθςθ με τα αντικείμενα των 
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ  και  
 
Ομάδα ζργου, ςτθ ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τζςςερισ (4) ειδικοί 
επιςτιμονεσ: 
 

i. Μθχανικόσ Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ & Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν (MSc) ςτθν Αςτικι και Ρεριβαλλοντικι Ανάπτυξθ. Απαιτείται τουλάχιςτον 12ετισ 
Εμπειρία θ οποία κα προκφπτει από ςυνδυαςμό Γενικισ και Ειδικισ Εμπειρίασ ςε κζματα 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων και εξειδικευμζνθ εμπειρία θ οποία κα προκφπτει από τθν ςυμμετοχι ςτθν 
παρακολοφκθςθ μελετϊν ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ. 

ii. Διευκυντισ ζργου: Κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε 
γνωςτικό αντικείμενο ςχετικό με διοίκθςθ. Επίςθσ, να διακζτει τουλάχιςτον 15ετι επαγγελματικι 
εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ειδικι εμπειρία ςε κζματα ςτρατθγικοφ 
και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ . 

iii. Υπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ: Διπλωματοφχο Μθχανικό με τουλάχιςτον 5ετι γενικι 
εμπειρία ςτον τομζα του επιχειρθςιακοφ και του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ ζργων, 
υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, μελζτεσ ανάπτυξθσ και 
ζργα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

iv. Οικονομολόγοσ: Να είναι κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ και 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν οικονομικι κεωρία. Επίςθσ, να διακζτει τουλάχιςτον 10ετι 
ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων 
και ηθτθμάτων ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

v. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ:  Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και κάτοχοσ διδακτορικοφ 
Διπλϊματοσ (PhD) ςτον τομζα των τεχνολογιϊν τθλεπικοινωνιϊν και δικτφων. Απαιτείται 
τουλάχιςτον 15ετισ Γενικι Εμπειρία και Ειδικι Εμπειρία θ οποία κα προκφπτει από τθν 
ςυμμετοχι του ςε τουλάχιςτον δζκα (10) μελζτεσ ι υπθρεςίεσ ι ερευνθτικά ι λοιπά 
προγράμματα (εκνικά ι ευρωπαϊκά) ςε ζργα ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ τθλεπικοινωνιϊν και 
δικτυων. 

Εμπειρογνϊμονασ:  Να είναι πτυχιοφχοσ Γεωγραφίασ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτο Ρεριβάλλον 
και να διακζτει εμπειρία ςε πζντε (5) ζργα / προγράμματα για τθν εκπόνθςθ ςχεδιαςμϊν για τθ βιϊςιμθ 
κινθτικότθτα. Θα είναι ςυνεργάτθσ τθσ Ομάδασ ζργου. 
Επιπλζον ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον 2 ζργα παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου 
ςχετικά με εξοικονόμθςθ ενζργειασ άνω των 50.000 ευρϊ τθν τελευταία 3τία .  
 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 
κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα αντίςτοιχα ςτοιχεία 
τεκμθρίωςθσ (για τουλάχιςτον ζνα ζργο για κάκε μία εκ των τεςςάρων παραπάνω κατθγοριϊν). 
 
Εάν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζνωςθφυςικϊν ινομικϊν προςϊπωνιΚοινοπραξία, 
τότεθτεχνικι καιεπαγγελματικιικανότθταθοποίααπαιτείται,ςφμφωναμετο παρόνάρκρο,μπορείνα 
προκφπτεικαιακροιςτικάαπόόλαταμζλθτθσΚοινοπραξίασιΖνωςθσ. 
Άρκρο 7ο :     Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Οι προςφορζσ από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ κα υποβλθκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν λζξθ 
«ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα, τα πλιρθ ςτοιχεία του Διμου Ρθνειοφ και τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 
πρόςκλθςθσ - ανακοίνωςθσ αλλά και τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψιφιου αναδόχου. Οι προςφορζσ των 
ενδιαφερομζνων ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν υποβολι τουσ. Δφναται να 
παρατακοφν για άλλο τόςο χρονικό διάςτθμα ζπειτα από αίτθμα του Διμου χωρίσ να υποχρεϊνονται για 
αυτό. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί ανανζωςθ παράταςθσ ιςχφοσ προςφοράσ και ο υποψιφιοσ δεν τθν 
αποδεχτεί, αποκλείεται από τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ. 
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Εντόσ του ςφραγιςμζνου φακζλου τθσ προςφοράσ εμπεριζχονται 2 φάκελοι. Ο ζνασ με τον 
τίτλο«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»και ο δεφτεροσ με τον τίτλο «Οικονομικι 
Ρροςφορά». 
Στον φάκελο «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» τοποκετοφνται από τον ςυμμετζχοντα επί 
ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ του τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ζγγραφα: 
Α) Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

1. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4  του Ν.4412/2016 από τον 
Νόμιμο Εκπρόςωπο. Στο Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αρκεί να ςυμπλθρϊςει 
το πεδίο «α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ» χωρίσ να απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ λοιπϊν 
πεδίων. 

a. Ρίνακα Ομάδασ ζργου με αναλυτικά ςτοιχεία απαςχόλθςθσ τθσ ομάδασ και οριςμό 
Υπευκφνου, τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ του κακενόσ και τθν ςυνολικι του εμπειρία. 
(Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ). 

2. Ρίνακα Ζργων / δράςεων / Υπθρεςιϊν όπου να προκφπτει θ εμπειρία του υποψιφιου αναδόχου για 
τα τελευταία πζντε ζτθ ςε υπθρεςίεσ ίδιου ι ςυναφοφσ αντικειμζνου. (Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ). 

3. Βιογραφικό Σθμείωμα από κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ ζργου, προσ απόδειξθ των προςόντων και τθσ 
εμπειρίασ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του υποψθφίου θ οποία πρζπει να αποτελείται από 
τουλάχιςτον 5 μζλθ, όπωσ τα απαιτοφμενα προςόντα και θ εμπειρία περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
άρκρο 6 τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ 

4. ΥΔ από όλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ όπου να δθλϊνεται α) θ αλικεια του περιεχομζνου του Βιογραφικοφ 
Σθμειϊματοσ και β) θ αποδοχι του οριςμοφ τουσ ωσ μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Νομίμου εκπροςϊπου, υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ, όπου κα αναφζρονται: 
α. Θ αποδοχι των όρων και πλιρουσ γνϊςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ  
β. Θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, ο μζςοσ όροσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ  και θ νομικι μορφι τθσ 
επιχείρθςθσ. 

   7.  Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ 
με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. ι άλλο ιςοδφναμο και εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ροιότθτασ ISO 14001:201404 ι άλλο ιςοδφναμο 
Β) Τεχνικι Ρροςφορά 
Θ τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνει τθν τεχνικι περιγραφι των προσ παροχι υπθρεςιϊν 
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του Διμου Ρθνειοφ και βάςει των κακοριςμζνων κριτθρίων αξιολόγθςθσ 
(βλζπε Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ). Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να αποτελείται τουλάχιςτον από τισ 
παρακάτω ενότθτεσ, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια ανά ενότθτα: 
 

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ 
Μζγιςτοσ Αρικόσ 

Σελίδων 
50 ςελίδεσ 

(ςβ) Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

1 
Κατανόθςθ και Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του 
Ζργου. 

35 60% 

1.1 
Ρεριβάλλον του Ζργου – Κατανόθςθ απαιτιςεων ζργου – 
Στόχοι και αντικείμενο  

5 10% 

1.2 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ / οργάνωςθ τθσ «Υπθρεςίασ» - 
Ρλθρότθτα / ποιότθτα παρεχόμενων Υπθρεςιϊν – Οργάνωςθ 
Ραραδοτζων Ιδιαιτερότθτεσ, Κίνδυνοι - Χρονοδιάγραμμα 
Υπθρεςιϊν 

20 35% 

1.3 

Εργαλεία Υποςτιριξθσ και περιγραφι – αιτιολόγθςθ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ  
(θ εκ μζρουσ των υποψθφίων γενικι αναφορά μεκόδων και 
εργαλείων, θ οποία δε ςυνδζεται ευκζωσ και επαρκϊσ με τισ 
Φάςεισ και επιμζρουσ απαιτιςεισ του Ζργου, κα 
βακμολογείται με  <100) 

5 10% 

1.4 
Τεκμθρίωςθ πρόςκετων υπθρεςιϊν που είναι αναγκαίεσ και 
πικανά δεν ζχουν ςυνεκτιμθκεί ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

5 5% 

2 Ομάδα «Ζργου» 15 40% 

2.1 Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ του «Ζργου» - 5 10% 

2.2 
Στελζχωςθ και καταλλθλότθτα του Υπεφκυνου «Ζργου» και του 
Αναπλθρωτι του - Στελζχωςθ, διακεςιμότθτα και 
καταλλθλότθτα τθσ Ομάδασ «Ζργου». 

10 30% 
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Ο παραπάνω αναφερόμενοσ αρικμόσ ςελίδων ανά ενότθτα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. Από τον 
περιοριςμό αυτό εξαιροφνται εξϊφυλλα, περιεχόμενα και παραρτιματα. Ωςτόςο κα πρζπει οι κυρίεσ 
απαιτιςεισ/περιεχόμενο τθσ υπθρεςίεσ αν αναλφονται με βάςθ τον παραπάνω περιοριςμό και όχι π.χ. ςτο 
Ραράρτθμα. 
 
 
Γ) Οικονομικι Ρροςφορά 
Στον φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται από τον ςυμμετζχοντα επί ποινι απορρίψεωσ 
τθσ προςφοράσ του τα ακόλουκα ζγγραφα: 
1. Οικονομικι προςφορά με ζκπτωςθ επί των τιμϊν των άρκρων του τιμολογίου με υπολογιςμζνο το 

τελικό κόςτοσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

Εάν οι οικονομικζσ προςφορζσ κρίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ προσ αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
 
Άρκρο 8ο :     Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 100 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρκρο 9ο : Υπογραφι Σφμβαςθσ 
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ υπθρεςία, υποχρεοφται να προςζλκει ςτθν νομικι υπθρεςία του 
Διμου για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ χρονικισ προκεςμίασ (Άρ. 105 του Ν. 
4412/2016). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν προςζλκει, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν 
κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν. 
 
Άρκρο 10

ο
: Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ - κατά πράξθσ ι παράλειψθσ - τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρ. 127 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
 
Άρκρο 11ο :     Υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει: 
1. άρτια εργαςία ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνικισ και του επαγγζλματοσ 
2. αναπροςαρμογι των περιεχομζνων τθσ εργαςίασ ανάλογα με τισ παρατθριςεισ τθσ επιβλζπουςασ 

Υπθρεςίασ  
3. αναλυτικζσ προτάςεισ με τεκμθρίωςθ 
4. παράδοςθ τθσ εργαςίασ εμπρόκεςμα 
5. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να: 

α.  αςφαλίςει όλο το προςωπικό το οποίο απαςχολεί και  
β. ςε καμία περίπτωςθ δεν επιβαρφνεται θ Υπθρεςία με δαπάνεσ από τυχόν ατυχιματα ςτο 

εργαηόμενο προςωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικϊν του μζςων, ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε 
καταςκευζσ κοινωφελϊν και λοιπϊν ζργων του αναδόχου όντωσ υπευκφνου αςτικϊσ και ποινικϊσ 
για τα ανωτζρω ατυχιματα φκοράσ. 

 

Άρκρο 12ο :     Υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ  
Ο Διμοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εργαςία του αναδόχου παρζχοντασ κάκε δυνατι διευκόλυνςθ 
όπωσ ενδεικτικά: 

1. Συνεργαςία με τθν διοίκθςθ  
2. Συνεργαςία με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ 
3. Ραροχι αναγκαίων κατά περίπτωςθ ςτοιχειϊν που διακζτει  

 
 
 

Άρκρο 13ο :    Ανωτζρα βία 
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Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςισ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. 
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
Άρκρο 14ο :     Ανακεϊρθςθ τιμϊν  
Οι τιμζσ  δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 
Άρκρο 15ο :     Ραραλαβι παραδοτζων  
Θ παραλαβι των παρεχόμενων  υπθρεςιϊν – παραδοτζων γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ν. 
4412/2016 από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 221 του 
Ν.4412/2016. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από 
τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋτου Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
Άρκρο 16ο :     Τρόποσ πλθρωμισ 
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (Ροςό 
χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00€, ΦΡΑ: 7.680,00 €). Το ςφνολο τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ δεν μπορεί να υπερβεί τθν οικονομικι του προςφορά. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ 
ιςχφοντεσ φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ πλθν του ΦΡΑ. 
Θ πλθρωμι τθσ άξιασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 200 του 
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
Θ πλθρωμι κα γίνει με ζνταλμα που κα εκδοκεί από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Διμου μετά τθ 
βεβαίωςθ καλισ και εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ του τιμολογίου κακϊσ και τθν 
προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται.  
Για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ ο ανάδοχοσ κα υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά που προβλζπονται 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ αποπλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με μία πιςτοποίθςθ κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ όλων 
των παραδοτζων, ωσ ακολοφκωσ: 
 Με τθν παράδοςθ των παραδοτζωνΡ1, Ρ2 και Ρ3, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ του 

τιμολογίου, και κατόπιν βεβαιϊςεωσ καλισ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι, 
ιτοι μετά τθν ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου διαςτιματοσ από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφβαςθσ 
ςτο ΚΗΜΔΗΣ.  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Τα πλθρωτζα ποςά κα αναπροςαρμοςτοφν ανάλογα, ςφμφωνα με τθν ζκπτωςθ που κα δϊςει ο ανάδοχοσ. 
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 
Χοριγθςθ προκαταβολισ δεν προβλζπεται (ςχετ. άρκρο 200 του 4412/2016). 
 

Αριθμός 

Άρθροσ 

Τιμολογίο

σ 

Τίηλος παραδοηέοσ 
Χρόνος 

Ολοκλήρωζης 

Κόζηος 

(ζσμπεριλαμβα

νομένοσ 

Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία 

Πληρωμής 

Π.1α – 

Π.1β 

Ανάλςζη Υθιζηάμενηρ 

Καηάζηαζηρ – 

Χαπηογπάθηζη ηηρ 

Πεπιοσήρ Παπέμβαζηρ 

1 μήνα 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

 

13.226,66€ 

 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

Χωποθέηηζη Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ και Θέζεων 

Σηάθμεςζηρ Η/Ο και 

Σενάπια Ανάπηςξηρ 

Δικηύος Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ Η/Ο. 

1 μήνα 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 
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Αριθμός 

Άρθροσ 

Τιμολογίο

σ 

Τίηλος παραδοηέοσ 
Χρόνος 

Ολοκλήρωζης 

Κόζηος 

(ζσμπεριλαμβα

νομένοσ 

Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία 

Πληρωμής 

Π.2 Έκθεζη Διαβούλεςζηρ 

2 μήνερ 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

13.226,67€ 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

Π.3 
Ολοκλήπωζη Φακέλος – 

Εθαπμογή Σσεδίος 

2 μήνερ 

από ςπογπαθή ηηρ 

Σύμβαζηρ 

 

 

13.226,67€ 

Με ηην 

ολοκλήπωζη 

και παπαλαβή 

ηος 

ανηικειμένος 

ηηρ ζύμβαζηρ  

 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν με αρ. απ. ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396, θ θμερομθνία Ολοκλιρωςθσ τθσ 
υπθρεςίασ είναι θ 01/08/2021. 

Οι ανωτζρω τμθματικζσ θμερομθνίεσ υποβολιστων παραδοτζων είναι ενδεικτικζσ και δφναται να 
τροποποιθκοφν με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τον ςυνολικό 
ςυμβατικό χρόνο για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ 31/07/2021. Σε περίπτωςθ που δοκεί 
παράταςθ ςτο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ από το ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και χωρίσ 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, θ Σφμβαςθ τθσ υπθρεςίασ δφναται να παρατακεί χωρίσ αφξθςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου, κατόπιν πρόταςθσ του αναδόχου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των 2 μερϊν. 

Άρκρο 17ο : Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία.Θ ανακζτουςα αρχι βαρφνεται με τον αναλογοφντα ΦΡΑ.  

Άρκρο 18ο : Τόποσ 
Θ παροχι όλων των απαραίτθτων Υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται με δφο τρόπουσ: 

(α) με τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ επιτόπια (onsitesupport) όταν απαιτείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Διμου, από εξειδικευμζνο προςωπικό του Αναδόχου και  

(β) με τθν παροχι απομακρυςμζνθσ υποςτιριξθσ (remotesupport) κατά τθν προετοιμαςία των 
παραδοτζων. 

Ο Διμοσ από τθν πλευρά του κα παρζχει ςτον ανάδοχο κάκε αναγκαίο ςτοιχείο και ζγγραφο που 
απαιτείται για τθν αποτελεςματικότερθ παροχι των υπθρεςιϊν του. Θ παραμονι του Συμβοφλου ςτουσ 
χϊρουσ του Διμου ςυνομολογείται ότι γίνεται αποκλειςτικά για διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου 
παροχισ των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

Άρκρο 19ο : Εκχϊρθςθ του αντικειμζνου 
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει μζροσ ι ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για τθν 
υλοποίθςι του ςε τρίτο πρόςωπο υπεργολαβικά, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Θ ζγκριςθ 
υπεργολαβίασ παρζχεται εφόςον ο τρίτοσ ςτον οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ ζχει τα προςόντα που εγγυϊνται 
τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ζναντι του Διμου ο ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε «εισ ολόκλθρον» υπεφκυνοσ μαηί με αυτόν που τον 
υποκατζςτθςε. Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου να απαλλαγεί τθσ ευκφνθσ 
του ο ανάδοχοσ, φςτερα από αίτθςι του, για ςοβαροφσ λόγουσ όπωσ π.χ. εάν πάςχει από ςοβαρι 
αςκζνεια θ οποία τον κακιςτά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ανίκανο να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ. 
Μαηί με τθν αίτθςθ του αναδόχου υποβάλλεται και διλωςθ αποδοχισ εκ μζρουσ του τρίτου προσ τον 
οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ.  
Μετά τθν εκχϊρθςθ οι πλθρωμζσ γίνονται απ’ ευκείασ ςτον νζο ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει και όλεσ 
τισ ευκφνεσ από τθ ςφμβαςθ. 
Άρκρο 20ο : Επίλυςθ διαφορϊν 
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Οι τυχόν διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια 
δικαςτιρια. 
Άρκρο 21ο : Ζκπτωςθ αναδόχου  
Θ ζκπτωςθ του αναδόχου και τυχόν ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςφμφωνα με το Ν.4412/2016«Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». 
1). Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

2) Εάν ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι προσ τισ 
νόμιμεσ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, καλείται με ειδικι πρόςκλθςθ να ςυμμορφωκεί προσ τισ 
υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ εντολζσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, όχι πάντωσ μικρότερθ των δεκαπζντε 
θμερϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί εμπρόκεςμα ςτθν ανωτζρω ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ (ςχετ άρκρο 203 του 4412/2016). 
3) Εφόςον υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ από 
υπαιτιότθτα του αναδόχου μπορεί να επιβάλλεται ςε βάροσ του ποινικι ριτρα ςφμφωνα με το άρκρο 218 
του Ν4412/2016.  
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) είςπραξθ είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

4)Εάν κατά τθν παραλαβι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 αλλά και 220 του Ν. 4412/2016. 
Άρκρο 22ο :   Εγγυιςεισ 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. (άρκρο 72 του Ν.4412/16). Θ διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα είναι ωσ και δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ 
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  
Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, τθν 
εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/16. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-4-2021 
Ο ςνηάξαρ  

 
 
 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 22-4-2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Πποϊζηαμένη Διεύθςνζηρ α/α 
 
 
 

Δέζποινα Σζάθα 
Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Υπολογιςμόσ Βακμολογίασ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

 

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ 
Μζγιςτοσ Αρικόσ 

Σελίδων 
50 ςελίδεσ 

(ςβ) Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

1 
Κατανόθςθ και Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του 
Ζργου. 

35 60% 

1.1 
Ρεριβάλλον του Ζργου – Κατανόθςθ απαιτιςεων ζργου – 
Στόχοι και αντικείμενο – Συνζργειεσ με ςυναφι Σχζδια του 
Διμου. 

5 10% 

1.2 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ / οργάνωςθ τθσ «Υπθρεςίασ» - 
Ρλθρότθτα / ποιότθτα παρεχόμενων Υπθρεςιϊν – Οργάνωςθ 
Ραραδοτζων Ιδιαιτερότθτεσ, Κίνδυνοι - Χρονοδιάγραμμα 
Υπθρεςιϊν 

20 35% 

1.3 

Εργαλεία Υποςτιριξθσ και περιγραφι – αιτιολόγθςθ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ  
(θ εκ μζρουσ των υποψθφίων γενικι αναφορά μεκόδων και 
εργαλείων, θ οποία δε ςυνδζεται ευκζωσ και επαρκϊσ με τισ 
Φάςεισ και επιμζρουσ απαιτιςεισ του Ζργου, κα 
βακμολογείται με  <100) 

5 10% 

1.4 
Τεκμθρίωςθ πρόςκετων υπθρεςιϊν που είναι αναγκαίεσ και 
πικανά δεν ζχουν ςυνεκτιμθκεί ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

5 5% 

2 Ομάδα «Ζργου» 15 40% 

2.1 Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ του «Ζργου» - 5 10% 

2.2 
Στελζχωςθ και καταλλθλότθτα του Υπεφκυνου «Ζργου» και του 
Αναπλθρωτι του - Στελζχωςθ, διακεςιμότθτα και 
καταλλθλότθτα τθσ Ομάδασ «Ζργου». 

10 30% 

 
ΡΟΣΟΧΘ: 1. Θ τιρθςθ του ορίου ςτον αρικμό των ςελίδων είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
                    2. Θ Βακμολογία είναι από 100 (ελάχιςτθ) ζωσ 150 (μζγιςτθ)  
 
Οριςμοί: 

Κ: Βαθμολογία ςτο Κριτήριο Αξιολόγηςησ  

ς.β.: Συντελεςτήσ βαρφτητασ κριτηρίου αξιολόγηςησ  

ΤΠ: Βαθμόσ Τεχνικήσ Προςφοράσ  

ΣΤΠ: Συνολικόσ Βαθμόσ Τεχνικήσ Προςφοράσ  

ΟΠ: Οικονομική Προςφορά  

ΣΟΠ: Συνολικόσ Βαθμόσ Οικονομικήσ Προςφοράσ  

Τα επιμζρουσ κριτιρια Βακμολογοφνται με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί ςε 
περίπτωςθ που καλφπτονται πλιρωσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
 
Θ βακμολογία αυξάνεται μζχρι τουσ 150 Βακμοφσ για περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ.  
 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
του κριτθρίου επί τθ Βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ προςφοράσ είναι το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. Θ τελικι Βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ 
προςφοράσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ.  
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Θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ ΤΡ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 
τφπο:  

ΤΡi = ∑(ς.β.i*Κi)  

Ο ςυνολικόσ βακμόσ τεχνικισ προςφοράσ, υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

ΣΤΡi = ΤΡi/ΤΡmax*10 

 

2) Υπολογιςμόσ Βακμολογίασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
Για κάκε υποψιφιο ανάδοχο υπολογίηεται ο Συνολικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΣΟΡ ωσ εξισ:  
 

ΣΟΡi = ΟΡmin/ΟΡi*100  
 
Ππου ΟΡmin είναι θ μικρότερθ φψουσ Οικονομικι Ρροςφορά που αξιολογικθκε και ΟΡi θ οικονομικι 
Ρροςφορά κάκε διαγωνιηόμενου.   
 
Σθμειϊνεται ότι εάν οι τιμζσ ενόσ προςφζροντοσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ ι κατά τθ γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είναι αναιτιολόγθτεσ, θ Επιτροπι, πριν απορρίψει τθν προςφορά, 
κα ηθτιςει εγγράφωσ από τον υποψιφιο να παραδϊςει εγγράφωσ, εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ που του 
τάςςει, τισ όποιεσ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ του κρίνει ςκόπιμεσ και κα ελζγξει, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον υποψιφιο, τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δοκείςεσ 
διευκρινίςεισ. 

 
3) Υπολογιςμόσ Τελικοφ Βακμοφ Αξιολόγθςθσ 
Ο Τελικόσ Βακμόσ Αξιολόγθςθσ προκφπτει από τον τφπο:  
 

ΤΒΑi=(ΣΤΡi*0,80)+(ΣΟΡi*0,20)  
 
όπου ΤΒΑi ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου, ΣΤΡi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ και ΣΟΡi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ.  
 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (άρκρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 90 παρ 4 του ν. 4412/2016), με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν 
τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά, είναι εκείνθ που ςυγκεντρϊνει τον μεγαλφτερο τελικό 
βακμό αξιολόγθςθσ.  
 
Επαναλαμβάνεται ότι: Θ τιρθςθ του ορίου ςτον αρικμό των ςελίδων είναι επί ποινι αποκλειςμοφ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

 

α/α 
Ονοματεπ

ϊνυμο 
Ρτυχίο  

Μεταπτυχιακό  
MSc 

Διδακτορι
κό 

PhD 

Θζςθ ςτθν 
Ομάδα 
Ζργου  

Γενικι 
Εμπειρία 

Ειδικι 
Εμπειρία 
(εφόςον 

απαιτείται)  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

 

  



 

 

 

25 

ΡΑΑΤΗΜΑ Γ 

Ρίνακα Ζργων / Δράςεων / Υπθρεςιϊν  
 
 

α/α 
Αποδζκτθσ / 
Ανακζτουςα 

αρχι 

Σφντομθ 
Ρεριγραφι 
του ζργου 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 

ζργου (από 
- ζωσ) 

Ρ/Υ 
Ραροφςα 

Φάςθ 

Στοιχείο 
Τεκμθρίωςθσ (π.χ. 
βεβαίωςθ καλισ 

εκτζλεςθσ ι Ρρακτικό 
Ραραλαβισ ι Υ.Δ. 

επιτυχοφσ 
Ολοκλιρωςθσ) 
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