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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΚΝΠ ΓΡΗΘΖΠ ΑΣΑΦΑΠ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Πψζνπ Ραπξνκέλενο 50 

Ξφιε Θάησ Αραΐα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 25200 

Σψξα ΔΙΙΑΓΑ 

Ρειέθσλν 26930 25582 

Φαμ 26930 25000 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  a.orditi@ddachaias.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Αγγειηθή Νξδίηε (Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ)  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) https://ddachaias.gr/ 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε (ππνηνκέαο Ν.Ρ.Α.) 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ πξφζβαζε 

 κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.diavgeia.gov.gr  θάλνληαο αλαδήηεζε κε βάζε ηνλ ΑΓΑ, 

 κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  θάλνληαο αλαδήηεζε κε βάζε ηνλ 
ΑΓΑM 

 ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

 ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ https://ddachaias.gr/ 

 

β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε a.orditi@ddachaias.gr  

 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Ξξάζηλν Ρακείν (ζχκθσλα κε ηηο 
ππ΄αξ. απνθάζεηο 114.6 (ΑΓΑ: 7Ρ3546Τ844-ΞΓΘ) & 118.1 (ΑΓΑ: 7ΓΠΥ46Τ844-1Κ3), ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηνπ πξάζηλνπ Ρακείνπ).  Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ 
κε Κ.Α.: 30-6142.0004 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ 
Φνξέα κε ηίηιν: « ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο» κε ην πνζφ ησλ 29.971,42€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 

https://ddachaias.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ddachaias.gr/
mailto:a.orditi@ddachaias.gr
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο  

Ρν αληηθείκελν ηεο πεξεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαπάλσ 

κεζνδνινγία. Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο δξάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ παξαπάλσ 

κεζνδνινγία. Δηδηθφηεξα, γηα ην Γήκν καο, χζηεξα απφ αλάιπζε ηεο ππεξεζίαο, ην ειάρηζην 

αληηθείκελν ηεο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

Γξαζηεξηφηεηα 1: Αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ εζληθψλ/πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ, 

ζηνηρεία ελαξκφληζεο ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο αξρέο ηηο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, 

πξνζδηνξηζκφο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πιάλν εκπινθήο ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, 

ρξνλνδηάγξακκα  

 Αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ εζληθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, θαζψο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ ζε ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν 

 Αλάιπζε θαη Δλαξκφληζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

ζρεδηαζκνχ εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ  

 Ξξνζδηνξηζκφο πεξηνρήο παξέκβαζεο: πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξηνπηθψλ θαη ηνπηθψλ πφισλ 

έιμεο θαη απνηχπσζε ζε ράξηε, νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηνρήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απηνςηψλ θαη απνηχπσζε ζε ράξηε. 

 Αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηνπ ξφινπο ηνπο ζηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε 

ηνπ ΠΒΑΘ.  

 Πηξαηεγηθή Γηαβνχιεπζεο: Ξιάλν Ππκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ, πξνζρέδην ζπκθψλνπ ζπκκεηνρήο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, 

ζχληαμε εξσηεκαηνινγίσλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, ελδεηθηηθφ 

πξφγξακκα αλνηρηψλ ζπλαληήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

 Θαηαλνκή θαη αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη θαζνξηζκφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε Ξεπξαγκέλσλ κε ηα παξαπάλσ θεθάιαηα 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 2 : Δξγαζηήξην Βειηίσζεο Σερλνγλσζίαο ηεο ΟΔΓ  

Θαζψο ην αληηθείκελν εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ είλαη θαηλνηφκν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη απνηειεί έλα 

δπλακηθφ ζχζηεκα ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ζπλερψο ηηο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο, ην ζεκηλαξηαθφ πξφγξακκα ζα έρεη σο ζθνπφ 

ηελ εμνηθείσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηε κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ, κε ηα εξγαιεία εθπφλεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη κε 

ηηο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πνπ απηφ πξνβιέπεη. 
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Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο θαη λα 

θαιχςεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 Δμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, κε ηε κεζνδνινγία ηνπ 
ΠΒΑΘ θαη ηα εξγαιεία εθπφλεζεο (εξγαιεία δηαρείξηζεο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, εξγαιεία 
δηακφξθσζεο ζελαξίσλ, εξγαιεία πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ADVANCE, SWO Tαλάιπζε πάλσ ζε ράξηε) 

 Θαζνδήγεζε ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΔΓ (κεηξψν 
νκάδαο έξγνπ, πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο),  

 Θαζνδήγεζε γηα δέζκεπζε κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο (CIVITAS,CIVINET, 
θιπ.) 

 Θαζνδήγεζε ζηε δηεμαγσγή ηεο απην - αμηνιφγεζεο (CH4LLENGE, θιπ.) 
 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ξξαθηηθά Δξγαζηεξίνπ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Γξαζηεξηφηεηα 3: Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  

 Ππιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

θηλεηηθφηεηαο πεξηνρψλ κε ακηγψο αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ζχληαμε ραξηψλ, ρξήζεηο 

γεο, ραξαθηεξηζηηθά ππνδνκψλ, δξνκνιφγηα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θιπ.) 

 Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε πξνβιεκάησλ θαη 
επθαηξηψλ) 

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε Αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

7 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 4: Γηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ πφιε 

 Αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε κεδεληθνχ ζελαξίνπ ζε 5 θαη 10 ρξφληα. 

 Γηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηε κέζνδν θαη ηα εξγαιεία δηαηχπσζεο ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε Αλάιπζεο Πελαξίσλ Θηλεηηθφηεηαο 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 5: Γηαβνπιεχζεηο κε Γίθηπν Φνξέσλ θαη πνιίηεο 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζε ηξεηο δηαβνπιεχζεηο κε ην Γίθηπν Φνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζα αλαιάβεη: 

 Ρε δηακφξθσζε ζρεδίνπ πξφζθιεζεο θαη απνζηνιή ζηελ ΝΔΓ 

 Πχληαμε Πρεδίνπ Γειηίνπ Ρχπνπ θαη απνζηνιή ζηελ ΝΔΓ 

 Θαζνδήγεζε ηεο ΝΔΓ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θαη ππνζηήξημε ζηε δηεμαγσγή ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ (παξνπζηνιφγην, πιηθφ γηα ηα εξγαζηήξηα θηι.) 

 Αλάπηπμε παξνπζηάζεσλ γηα ηηο δηαβνπιεχζεηο 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο - πιαηθφξκαο αλαθνξηθά κε ην ΠΒΑΘ, ζηελ νπνία αλαξηάηαη θάζε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκθψλνπ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη 

απφςεηο ησλ πνιηηψλ ή/θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ξξαθηηθά Γηαβνπιεχζεσλ 

Ξιαηθφξκα ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1ε Γηαβνχιεπζε: πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 3 

2ε Γηαβνχιεπζε: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 4 θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 6 

3ε Γηαβνχιεπζε: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 7 

Ξιαηθφξκα: 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 6 : Αλάπηπμε νξάκαηνο θαη πξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ  

 Πχλζεζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζπκκεηνρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 1εο δηαβνχιεπζεο  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Όξακα θαη Ξξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

10 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 7 : Αλάπηπμε έμππλσλ ζηφρσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ δπλαηψλ κέηξσλ 

 Γηακφξθσζε επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 
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 Αλάπηπμε «ΔΜΞΛΥΛ» ζηφρσλ 

 Δπηζθφπεζε θαιψλ πξαθηηθψλ  

 Ξξνζδηνξηζκφο πξνζρεδίνπ ησλ απνηειεζκαηηθψλ δπλαηψλ κέηξσλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 
Ζ ππνδξαζηεξηφηεηα απηή πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά: 
o Ρελ θαηάιιειε επηινγή θαηεγνξηψλ κέηξσλ πνπ εμππεξεηνχλ ην φξακα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο ηεξαξρεκέλεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο "έμππλνπο" ζηφρνπο φπσο 
απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί. 

o Ρελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεγνξηψλ κέηξσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πεξηγξάθνληαο, 
αλάινγα ην είδνο ηνπ κέηξνπ θαη πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

 Ξνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο - σθειεηψλ ησλ κέηξσλ 
 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Πηφρνη θαη Ιίζηα Ξξνηεηλφκελσλ Κέηξσλ ΠΒΑΘ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 8: Σειηθφ παθέην κέηξσλ, κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ Μέηξσλ 

 Δμεηδίθεπζε Πρεδίνπ Γξάζεο (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παθέησλ κέηξσλ, ρσξνζέηεζε κέηξσλ, 
ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο,, πξνζδηνξηζκφο ελεξγεηψλ σξίκαλζεο θηι.). Γηα ηελ 
εμεηδίθεπζε ηνπ παθέηνπ κέηξσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 
ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα ηα ηειηθά παθέηα 
κέηξσλ, νη ελέξγεηεο σξίκαλζεο θαη ν ρξνλνπξνζδηνξηζκφο 

 Θνζηνιφγεζε Κέηξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. . Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ κέηξσλ ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ Γήκνπ 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε εθηηκήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, λα θαζνξηζηνχλ κε 
ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο (πρ πνηα ππεξεζία είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ) 
θαζψο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γηακφξθσζε παθέηνπ κέηξσλ 

 Ξιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΒΑΘ 

 Γηακφξθσζε ηειηθνχ θεηκέλνπ ηνπ ΠΒΑΘ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Νξηζηηθφ ΠΒΑΘ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : CPV:73220000-0, Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε 
ζέκαηα αλάπηπμεο & 79415200-8, Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 
ζρεδηαζκνχ.  
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Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.971,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 24.170,50 , ΦΠΑ : € 5.800,92) 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε (15) δεθαπέληε κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξεο ηηκήο) πνπ ζα δνζεί, γηα ην ζχλνιν ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ 
πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 
δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
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 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”,  

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

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 
Α.Δ.Ξ.Ξ.ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο».  

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ Α’ 133/19.07.2018) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο 
Ππκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα 
«ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»]» 

 Ρηο ππ αξηζκ.114.6/2016 θαη 118.1/2017 απνθάζεηο ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ  

 Ρελ ππ’ αξίζκ. 37/2021 απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ  

 Ρελ ππ’ αξηζκ. 70/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Πρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηα» (ΑΓΑ: ΤΣΚΑΥ9Λ-
53.)  

 Ρν ππ’ αξίζκ. 694/25-1-2021 Ξξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΚ: 21REQ008047909)  

 Ρo ππ’ αξίζκ. 1196/8-2-2021 Ρεθκεξησκέλν αίηεκα  

 Ρελ ππ’ αξίζκ. 1234/9-2-2021 ΑΑ (ΑΓΑ:ΥΛΗΘΥ9Λ-Γ56, ΑΓΑΚ:21REQ008157801)  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ζηηο 23/04/2021 θαη ψξα 09:30 

Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ 
πξνζθνξά κε ηνλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα, ζηηο δηνηθεηηθέο 
ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ δηεχζπλζε Πψζνπ Ραπξνκέλενο 50, Θάησ Αραΐα, Ρ.Θ. 
25200. Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ. 

Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα θαηαηίζεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, είηε λα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο. Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ 
ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα 
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θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Φάθεινη πνπ δελ 
έρνπλ απνζηνιέα δελ ζα παξαιακβάλνληαη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ 
πεξίπησζε απψιεηαο θαθέισλ πνπ ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθά. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 11 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
εκέξα, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, 
5 ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ 
θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα 
νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ. 
 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) https://ddachaias.gr 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Πε πεξίπησζε κε ζχλαςεο ζχκβαζεο ε δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 
πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε αξ. 3315/12-04-2021  Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο (Α.Γ.Α. …..),  

2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΚ ....) κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο, 

3. ε 18/01/2021  κειέηε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο,  

4. ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο [ΡΔΓ] 

5. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ γίλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην e-mail, 
a.orditi@ddachaias.gr  
 
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο α) είηε ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο https://ddachaias.gr, β) είηε ζηα γξαθεία ησλ 
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ ή 
ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε 
ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) 
εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, 
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

mailto:a.orditi@ddachaias.gr
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Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 
ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν..  

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 
Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - 
Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 
ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
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α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 
ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

 3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο χςνπο 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Ξ.Α , ήηνη 483,41€. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 
2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή 
δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3  Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
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2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία 
θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
(ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 
Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 
Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 
ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 
αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
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Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί 
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 
2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

2.2.3.3 Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο 
 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 
εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 





 

17 

 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 
κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο  

2.2.3.5. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 
ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο 
δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4  Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή 
δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 
έγθξηζε/ βεβαίσζε/άδεηα ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα 
παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, απαηηείηαη λα απνδείμνπλ φηη 
δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
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κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ 
ππφ αλάζεζε ππεξεζία 

2.2.5  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Γελ απαηηείηαη γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

2.2.6  Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

α) λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ζε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ ή / θαη ηελ αμηνιφγεζε ή / θαη ηελ 

έξεπλα γηα ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο, ζηα νπνία λα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε Γήκνπο γηα ηελ εθπφλεζε 

Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ επξσπατθά 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα (κε 

ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ην εμσηεξηθφ). Ξξφζζεηε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, δηαρείξηζε έξγσλ-πινπνίεζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, κειέηεο θαη έξγα αλάπηπμεο, ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ή / θαη σξηκφηεηα λέσλ έξγσλ 

(2021-2027), ζα ζεσξεζνχλ σο πιενλέθηεκα ζηελ επηινγή  

β) λα δηαζέηνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο 

επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ  Έξγνπ, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. Δηδηθφηεξα, ε Νκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ζηειέρε: 

πληνληζηήο (Τπεχζπλνο) Έξγνπ: Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο θαη 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Κεραληθφο Σσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, κε Κεηαπηπρηαθέο Ππνπδέο 

ζην αληηθείκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο κεηαθνξψλ κε γεληθή εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 12 εηψλ θαη εηδηθή εκπεηξία ζε έξγα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ, 

ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, έξγα αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη 

έξγα ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο. Δηδηθφηεξα, λα δηαζέηεη 

εκπεηξία ζε ηξία (3) έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε Γήκνπο γηα ηελ εθπφλεζε 

Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη εκπεηξία ζηνλ Δπηρεηξεζηαθφ θαη Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ, ζηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γηεπζπληήο έξγνπ: Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηνλ 

Θεκαηηθφ Ρνκέα ηνπ Αζηηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο, κε γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 12 εηψλ θαη εηδηθή εκπεηξία ζε έξγα Δπηρεηξεζηαθνχ, Πηξαηεγηθνχ θαη Ππκκεηνρηθνχ 

Πρεδηαζκνχ.  

Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο: Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο κε εηδίθεπζε ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, κε ηνπιάρηζηνλ 10εηή γεληθή εκπεηξία 
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ζηνλ ηνκέα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο έξγσλ, πινπνίεζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, κειέηεο αλάπηπμεο θαη έξγα 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κεηαμχ ησλ νπνίσλ έλα (1) έξγν κε αληηθείκελν ην Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην επηζεσξεηψλ ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο. 

Μέιε Οκάδαο Έξγνπ: α) χπαξμε παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηή (εκεξνινγηαθά έηε) 

γεληθή εκπεηξία ζε πινπνίεζε εζληθψλ, ή /θαη επξσπατθψλ έξγσλ. 

β) χπαξμε παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ, απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (εκεξνινγηαθά έηε) γεληθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ 3 έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε Γήκνπο 

γηα ηελ εθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο. 

γ) Γηπισκαηνχρνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο – Ππγθνηλσληνιφγνο, θάηνρνο Κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Ρερληθψλ Έξγσλ κε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηα Πρέδηα 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ην εμσηεξηθφ. 

δ) Γηπισκαηνχρνο Αγξνλφκνο-Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο, θάηνρνο Κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, 

κε ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα γεληθή εκπεηξία θαη εηδηθή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπγθνηλσληαθά 

έξγα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, κειέηεο έξεπλαο ζπιινγήο θπθινθνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ,  κειέηεο εθπφλεζεο θπθινθνξηαθνχ κνληέινπ θαη πξφβιεςεο θφξησλ.   

ε) Γηπισκαηνχρνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο κε εηδηθή εκπεηξία ζε Πρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο πνπ λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία νινθιεξσκέλα (3) 

έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε Γήκνπο γηα ηελ εθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο. 

Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ: 

Α) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο, θάηνρνο Κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, κε γεληθή εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 12 εηψλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη εηδηθή εκπεηξία ζε εθπφλεζε Γεληθψλ 

Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ (Γ.Ξ.Π.) θαη Πρεδίσλ Σσξηθήο Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηψλ Ξφιεσλ 

(Π.Σ.Ν.Ν.Α.Ξ). 

Β) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο, θάηνρνο Κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε Ρερληθέο θαη 

Κεζφδνπο ζηελ Αλάιπζε, Πρεδηαζκφ θαη Γηαρείξηζε ηνπ Σψξνπ, κε γεληθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 

10 εηψλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη εηδηθή εκπεηξία ζε Δπθπή Ππζηήκαηα Κεηαθνξψλ (ITS) 

θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ. 

Γ) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο, θάηνρνο Κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηνλ Ξεξηβαιινληηθφ 

Πρεδηαζκφ κε γεληθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 εηψλ θαη εηδηθή εκπεηξία ζε δηαρείξηζε έξγσλ, 

σξίκαλζε ηερληθψλ έξγσλ θαη εθπφλεζε Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ. 

Δπηπιένλ, ην 70% ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη κφληκα ζηειέρε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (πιήξεο απαζρφιεζε ή εκηαπαζρφιεζε θαη φρη επνρηθή). 
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Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηελ 

νκάδα έξγνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο. 

 

2.2.7  Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ: 

Δλ ηζρχ Ξηζηνπνίεζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο ISO9001:2015 ή ηζνδχλακφ ηνπο κε 

πεδίν εθαξκνγήο: Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

δηαρείξηζεο έξγσλ, ζρεδηαζκφ δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο 

ή/θαη επξσπατθνχο πφξνπο. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο . Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη 
ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 
ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9  Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε 
ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 
(ΑΓΑ:  ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ΔΑΑΓΖΠ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο 
Γήισζεο (ΡΔΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ 
θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν 
πεχζπλεο Γήισζεο ( ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

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

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2. 5 θαη 2.2.6 ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 
ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 
ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 
Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ 
έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ 
απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 
ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ρν πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ αθνξά Νξγαληζκνχο θχξηαο 
θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  
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Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 
ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά 
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην 
Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα 
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή 
ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ 
ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα 
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθα κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε 
ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο δειψζεηο 
θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ 
άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

θαη 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ 
έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 
άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ 
άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 
δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γελ απαηηείηαη 
 
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ: 
α) θαηάινγν κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ, ζρεηηθψλ κε ηα αλσηέξσ ζεκαηηθά 
αληηθείκελα, έξγσλ κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ 
απνδέθηε, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφ.  
β)ζπκβάζεηο, ή/θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή/θαη βεβαηψζεηο έξγσλ ή εξγνδνηψλ. Ν 
νηθνλνκηθφο 
γ)  αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηελ νκάδα έξγνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο. 
δ) Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ  Ξίλαθα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 
δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ππφ ηελ κνξθή πεχζπλεο Γήισζεο ησλ 
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο). 
ε) Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ζπλνδεπφκελα απφ 
πεχζπλε Γήισζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ πεξί αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηνγξαθηθνχ 
ζεκεηψκαηνο ηνπο. 
 
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
 
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή 
πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε 
ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο 
πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9 Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο 
Γηαθήξπμεο. Ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξνζθνκίζεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ 
πξνζθνξά κε ηνλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα, ζηηο δηνηθεηηθέο 
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ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ δηεχζπλζε Πψζνπ Ραπξνκέλενο 50 , Θάησ Αραΐα , Ρ.Θ. 
25200 έσο ηηο 23/04/2021 ψξα 09:30.  Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ. 

Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα θαηαηίζεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, είηε λα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο. Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ 
ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Φάθεινη πνπ δελ 
έρνπλ απνζηνιέα δελ ζα παξαιακβάλνληαη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ 
πεξίπησζε απψιεηαο θαθέισλ πνπ ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθά. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 11 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

 
2.4.2.2. Νη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ 
νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Ξξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
Ξξνζθνξά ηνπ ………….. 

γηα ηελ πεξεζία:  
«ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο» 
κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ Γήκν Γπηηθήο Αραΐαο 

 
Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, 
ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο 
(κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail). 
 
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη 
ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά . 

(γ) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Νη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 
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α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη 
πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

www.https://ddachaias.gr  θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα 
ΗΗΗ), 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 
2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 
Η θαη ηελ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο 
πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα θξηηήξηα 
αλάζεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα 
Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο ΗV, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο είηε ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα www.https://ddachaias.gr. Πηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θα ηδίσο ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο 
παξνχζαο. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ 
θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. 

http://www.https/ddachaias.gr
http://www.https/ddachaias.gr
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Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη 
ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 
πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 
(Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο 
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 
(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά θαη δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φπσο νξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ζ έλαξμε εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο 
επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. Ζ παξαιαβή 
κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, 
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 
κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 
πξνζθνξά. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην 
πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή 
θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή 
πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο 
γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ 
απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ 
απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 
Λ.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 
4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ρν αξκφδην φξγαλν 
θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 
Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη βαζκνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη 
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αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 
πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 
πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 
νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ 
φξγαλν πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο.  

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο, καδί κε αληίγξαθν ησλ 
αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ 
σο άλσ ζηαδίσλ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 
ηεο παξνχζαο. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί 
λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 
- 2.2.8  απηήο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 5.3.1 ηνπ 
παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 
αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 
πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α’ ηνπ λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 
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Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ην Ρ.Δ..Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 
έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Ρ.Δ..Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο 
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο 
κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα 
ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 
είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, πνπ 
δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα 
απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 
ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3.4 ηεο παξνχζαο θαη 
ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ. 4412/2016, θαη 
β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 
ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, 
πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ 
επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 
ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κέζα 
ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 
ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Δλζηάζεηο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 
θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηεο ζρεηηθήο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.  

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο έλζηαζεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ, θαηά πεξίπησζε, κέρξη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 
376 παξάγξαθνο 11 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε 
αλάζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 
φξγαλν.  

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα 
ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη 
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ 
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 
εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 
ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη 
λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 
4412/2016. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1.Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε είθνζη 
ελληά ρηιηάδεο ελληαθφζηα εβδνκήληα έλα επξψ θαη ζαξάληα δχν ιεπηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΞΑ 24%: (29.971,42€), ή ζε είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφ εβδνκήληα έλα επξψ θαη πελήληα 
ιεπηά ρσξίο ΦΞΑ 24% (24.171,50 €). Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη ζηαδηαθά θαη χζηεξα 
απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθέο 
εθζέζεηο πξνφδνπ εξγαζηψλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΜΗΝΑ 

Γξαζηεξηφηεηα 1 - Γξαζηεξηφηεηα 2 -  6,058.02 € 
2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 3 θαη Α Γηαβνχιεπζε 6,398,02 € 
7 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 4 & 5 Γεκηνπξγία 
Ηζηνζειίδαο / Ξιαηθφξκαο ΠΒΑΘ θαη Β 
Γηαβνχιεπζε 2,225.80 € 

9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 6  2,058.40 € 
10 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 7  θαη Γ Γηαβνχιεπζε 4,402.00 € 
12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 8  8,828.80 € 
15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

  29,971.42 €   

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

β) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ 
εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί 
ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 
παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο 
ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ξνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη 
λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο . 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ 
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ 
ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 
ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο 
εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο, 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο 
πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα 
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο 
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο 
απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο 
απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή 
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απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 
αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 
ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 
ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο  λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 
δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 
ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 
Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε 
εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο 
θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.3. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαιπηηθψο αλαγξαθφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο 
παξνχζαο 

 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη ζε 15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . 

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ 
πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ . Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 
αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 
4412/2016  θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

6.3.1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 
πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221, θαηά ηα αλαιπηηθψο 
αλαθεξφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

6.3.2. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή 
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή 
ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. 
Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

6.3.3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
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ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο. 

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη 
λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, 
ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη 
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 
δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη 
ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή 
επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 
πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.4 Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 
παξαδνηέσλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε 
απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο 
θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5  Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ-  

6.5.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 
ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ 
αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ 
ζπκβάζεσλ.  
 
6.5.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 
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ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε 
ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
ΑΘ.  
 
6.5.3 Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο 
πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). 
 

Θαηά ηα ινηπά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα 
παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, ζα εθαξκφδνληαη νη θείκελεο πεξί 
πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Ρνκέα δηαηάμεηο. 

 

 Ν Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο 

 

 

Κνηλνπνίεζε 

1) Γξαθείν Γεκάξρνπ 

2) Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

3) Ρκήκα Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

4) Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

5) Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 

ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

 

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Κε ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθπφλεζε Πρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο. Ζ ελ ιφγσ 
παξνρή ππεξεζίαο έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαγξαθή 
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ θαη αθνινχζσο ηελ πξφηαζε ελδεδεηγκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα 
ζπκβάινπλ ζηε Βηψζηκε Αζηηθή Θηλεηηθφηεηα θαη αλάπηπμε κε αεηθφξν θαη αλζξσπνθεληξηθή 
πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο εθπφλεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ Πρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο  
(ΠΒΑΘ). 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθ δνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο : 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 
ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη 
άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο»,  

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

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

«Παροχι υπθρεςιών ςυμβοφλου για τθν 
εκπόνθςθ του Σχεδίου Βιώςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ» 
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 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

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

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

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”,  

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

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

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ π. 
Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ 
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθ δνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηηο ππ’ αξηζκ. 114.9/2016 θαη 118.1.2017 απνθάζεηο ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 

 ηελ ππ’ αξηζκ ............... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έγθξηζε 
πξνζρψξεζεο ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow 
account) ζην πιαίζην ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 
«ΙΝΗΞΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2016» (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 
«Αζηηθή Βηψζηκε Θηλεηηθφηεηα»). 

 ηηο Νδεγίεο Δθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ φπσο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ELTIShttp://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

 ηηο λέεο Νδεγίεο Δθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ φπσο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ELTIS 
(2ε έθδνζε) https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-
2019_mediumres.pdf 

 ηελ απφ 13 Λνεκβξίνπ 2017 αλαθνίλσζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ πεξί έλαξμεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ 

 ηελ απφ 19.03.2018 αλαθνίλσζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 

 ην Λ.4599/2019 θαη ην άξζξν 22 απηνχ, ην νπνίν εκπεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηα ΠΒΑΘ 

 ηελ ΘΑ ζηελ νπνία ζα εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 
αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΒΑΘ θαη ζα νξίδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηε γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηψλ επί ηνπ ΠΒΑΘ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Ξξάζηλν Ρακείν. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 30-6142.0004 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Φνξέα. 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
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Ρα Πρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο απνηεινχλ έλα θείκελν ζηξαηεγηθήο πνπ ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ζηελ λέα πξννπηηθή πνπ πξνζδίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

κεηαθνξψλ. Ζ έλλνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα γεληθή ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαηά άξζξν 2 παξ. 1, πεξ. 

9 β ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη  νξγάλσζε 

αλαπηπμηαθήο δξάζεο   γηα ηελ Αζηηθή Θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη ζε νξηδφληηνπ ραξαθηήξα 

παξεκβάζεηο, ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπο κε ηε κεηαθνξά ηεο απαξαίηεηεο ζρεηηθήο 

ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ηελ παξνρή εμσγελψλ ππεξεζηψλ (outsourcing) πινπνίεζεο ησλ 

αλσηέξσ  δξάζεσλ. Αληηζέησο, δελ πξφθεηηαη γηα παξνρή κειέηεο ή  παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο  δελ έρεη σο  αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη 

ηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

ζηνηρείσλ α' θαη β' , αληίζηνηρα, ηεο πεξίπησζεο 6 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Γ' ηνπ Λ. 4412/2016.  

Πχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ Ππιιφγνπ Διιήλσλ Ππγθνηλσληνιφγσλ «Έλα Σρέδην Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο δελ απνηειεί θπθινθνξηαθή κειέηε θαη δελ έρεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κηαο θπθινθνξηαθήο κειέηεο. Απνηειεί έλα πιαίζην κέηξσλ, ηα νπνία 

κέζα απφ δηαβνχιεπζε έρνπλ γίλεη απνδεθηά πξνο εθαξκνγή. Ωο εθ ηνχηνπ, νθείιεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο θαη νδεγίεο πνπ πξνηείλεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή»(Ξεγή: 

http://www.ses.gr/index.php/o-syllogos/theseisses.html). 

Δπίζεο, ζηηο νδεγίεο εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ (ζειίδα 5 θαη 7) πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ ELTIS γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην φηη ηα ΠΒΑΘ απνηεινχλ θαζαξά έλα θείκελν 

Πηξαηεγηθήο θαη φρη κειέηε.  

Απόζπαζκα ζει. 5: The guidelines are the result of a thorough and European-wide expert 

consultation process organized between 2010 and 2013 as part of a service contract for the 

European Commission. They define a Sustainable Urban Mobility Plan as a strategic 

plan designed to satisfy the mobility needs of people and businesses in cities and their 

surroundings for a better quality of life. Such a plan should not be considered as “yet another 

plan”. Instead, a Sustainable Urban Mobility Plan should build on existing planning practices 

and take due consideration of integration, participation and evaluation principles. 

«Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη ην απνηέιεζκα δηεμνδηθήο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο εκπεηξνγλσκόλσλ 
ζε επξσπατθό επίπεδν πνπ δηνξγαλώζεθε από ην 2010 έσο ην 2013 ζην πιαίζην ζύκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οξίδνπλ ην ρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο σο έλα 
ζηξαηεγηθό ζρέδην πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θηλεηηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζηηο πόιεηο θαη ηα πεξίρσξά ηνπο γηα κία θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. Έλα ηέηνην ζρέδην δελ 
πξέπεη λα ζεσξείηαη σο "αθόκα έλα ζρέδην". Αλη 'απηνύ, έλα ζρέδην βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ζα 
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνύ θαη λα ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηηο αξρέο 
νινθιήξσζεο, ζπκκεηνρήο θαη αμηνιόγεζεο» 

Απόζπαζκα ζει. 7: At the same time, developing and implementing a Sustainable Urban Mobility 

Plan should not be seen as an additional layer of transport planning, but should be 

done in compliance with and by building on present plans and processes. Its concept has been 

designed with the best European examples in mind and it should become part of the daily 

planning practice in all European cities and municipalities. 

http://www.ses.gr/index.php/o-syllogos/theseisses.html
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«Ραπηφρξνλα, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο δελ πξέπεη λα 
ζεσξείηαη σο έλα πξφζζεην επίπεδν ζρεδηαζκνχ κεηαθνξψλ, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπκκφξθσζε θαη κε 
βάζε ηα παξφληα ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο. Ζ ηδέα ηνπ έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα βέιηηζηα 
επξσπατθά παξαδείγκαηα θαη πξέπεη λα γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ζρεδηαζκνχ ζε φιεο ηηο 
επξσπατθέο πφιεηο θαη δήκνπο.» 

 

1.2 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Ρν πξάζηλν Ρακείν ρξεκαηνδφηεζε 150 δήκνπο ηεο ρψξαο κε ην πνζφ ησλ 8.991.000 επξψ 

(απφθαζε 114.6/.2016) θαη ζηε ζπλέρεηα επηπιένλ 12 δήκνπο κε ην πνζφ ησλ 400.000 επξψ 

(απφθαζε 118.1/2017) κε ζθνπφ λα εθπνλήζνπλ Πρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο. Ν Γήκνο 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πξσηνβνπιία απηή ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ θαη κε ζηφρν παξεκβάζεηο θαη 

έξγα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 5εο ρξεκαηνδνηηθήο πεξηφδνπ, 

πξνρψξεζε ζε αλάιπζε φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε άκεζεο εθπφλεζεο «Πρεδίνπ Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο», αληαπνθξηλφκελνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Ξξάζηλνπ 

Ρακείνπ. Ζ θαηεχζπλζε απηή ππνδεηθλχεηαη άιισζηε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ κέζα 

απφ ηα ζηξαηεγηθά ηεο θείκελα: 

1. Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Αζηηθή Θηλεηηθφηεηα – Green Paper on Urban Mobility, 2007 

2. Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αζηηθή Θηλεηηθφηεηα – Action Plan on Urban Mobility, 2009 

3. Ιεπθή Βίβινο γηα ηηο Κεηαθνξέο – Transport  White  Paper, 2011 

4. Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  (COM (2013)913/ηειηθφ)γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή 

Θηλεηηθφηεηα 

5. Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεηαθνξψλ θαη Ρνπξηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα  (Α8-0319/2015). 

έρεη αλαιάβεη ελεξγφ δξάζε ζηνλ ηνκέα ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

πφιεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηε 

δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Πην πιαίζην απηφ, πξνσζεί ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε Πρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Θηλεηηθφηεηαο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ γηα ην θιίκα θαη ηελ 

ελέξγεηα θαη εηζάγνπλ κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε δεηήκαηα αζηηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ, θαζψο πηνζεηνχλ κηα πεξηζζφηεξν αεηθνξηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. 

Ξεξαηηέξσ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζηηθψλ έξγσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο κε ηελ χπαξμε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο απφ πιεπξάο ησλ 

πφιεσλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε Ιεπθή Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ 2011, ζηελ πξσηνβνπιία 31, ζρεηηθά κε ηα Πρέδηα Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο, αλαθέξεηαη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε ζχλδεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

θαη ζπλνρήο, πνπ δηαηίζεληαη ζε πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο, κε ηελ ππνβνιή ελφο αλεμάξηεηα 

επηθπξσκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηελ αεηθνξία ηεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο. Έηζη, ε χπαξμε ελφο .Β.Α.Κ. (ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο) 

δχλαηαη λα απνηειέζεη πιενλέθηεκα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ κηαο πεξηνρήο ζε 
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο θαηά ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.  

Αληίζηνηρε επηζήκαλζε πεξηιήθζεθε θαη ζηε δεχηεξε εγθχθιην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΑΞ 13560/29-3-

2013/πΑΑΛ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ απαηηείηαη λα 

πηνζεηεζνχλ νη ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο κεηαθνξέο κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ 

πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, κέζσ ηεο απνζπκθφξεζεο ησλ 

δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ 

πνδειαηνδξφκσλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο πεδή κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη ηεο αλακφξθσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. 

Δπίζεο, ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή Θηλεηηθφηεηα (COM 

(2013) 913 ηειηθφ) γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζε παξνρή ζηνρνζεηεκέλεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο 

κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ρακείσλ. Ρα Ρακεία απηά πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ πην ζπζηεκαηηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε νινθιεξσκέλσλ ζεηξψλ κέηξσλ, εθφζνλ νη 

πφιεηο έρνπλ θαηαξηίζεη ελνπνηεκέλν ζρέδην ηνπηθψλ κεηαθνξψλ φπσο ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη έρνπλ πξνζδηνξίζεη θαηάιιειεο δξάζεηο.  

 

1.3 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ– ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ  

ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Ρα Πρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ) αλαδεηθλχνληαη σο κηα λέα νινθιεξσκέλε θαη 

καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, πνπ επηηξέπεη ζηηο ηνπηθέο 

αξρέο λα αλαπηχζζνπλ θαη πινπνηνχλ ζηξαηεγηθέο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηε βάζε 

εκπεξηζηαησκέλσλ αλαιχζεσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Ρα ΠΒΑΘ επηηξέπνπλ κηα ζαθή 

ζεψξεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάδνληαη θαη ε νπνία  

πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο 

ερνξχπαλζεο, ηνπ αξηζκνχ αηπρεκάησλ, ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ηε δηαθχιαμε ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θ.ά.. 

Ρα Πρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ) είλαη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ βαζίδνληαη 

ζηηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη εκπλένληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο θηλεηηθφηεηαο θαη κεηαθηλήζεσλ 

ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε θαη ηελ 

πεξίκεηξφ ηεο. 

Πχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, ηα ΒΑΚ είλαη απνηέιεζκα 

ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο θαη απνηχπσζεο ηεο παξνχζαο θαη κειινληηθήο θαηάζηαζεο, 

ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο κέηξσλ πνπ ε επξσπατθή θαη δηεζλήο πξαθηηθή πξνηείλεη 

σο βέιηηζηα γηα θάζε πεξίπησζε, εθαξκνγήο λέσλ πνιηηηθψλ, εθαξκνγήο λέσλ 

κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, αλάδεημεο λέσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζσζηνχ θαη 

αθξηβνχο πξνγξακκαηηζκνχ.   
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Ρα Πρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ) έρνπλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βηψζηκν 

ζχζηεκα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη κεηαθηλήζεσλ πνπ: 

 εμαζθαιίδνπλ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε φινπο 

 βειηηψλνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθηλνπκέλσλ 

 κεηψλνπλ ηελ ξχπαλζε, ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ κεηαθνξψλ 

αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ 

 εληζρχεη ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ρν ζρέδην βαζίδεηαη ζε έλα εληαία απνδεθηφ καθξνπξφζεζκν φξακα γηα ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ζε φιν ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 

κεηαθνξάο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο, κεραλνθίλεηεο θαη κε), θαζψο 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζηηο  κεηαθηλήζεηο θαη ηε ζηάζκεπζε. Ρν ζηξαηεγηθφ φξακα παξέρεη κηα 

πνηνηηθή πεξηγξαθή ηνπ επηζπκεηνχ κέιινληνο θαη θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαιιήινπ 

πιαηζίνπ κέηξσλ ζρεδηαζκνχ. Ρν φξακα εμεηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

δείρλνπλ ηνλ ηχπν ηεο επηζπκεηήο αιιαγήο. Νη αιιαγέο θαη νη επηπηψζεηο είλαη κεηξήζηκεο θαη 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηεξαξρία ησλ ζηφρσλ, εζηηάδνληαο ζε θαηάιιεια επηιεγκέλνπο δείθηεο 

επηδφζεσλ. 

Ρέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, βάζεη ησλ πξφζθαησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε 

χπαξμε εγθεθξηκέλνπ ΠΒΑΘ ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή θνξέσλ κηαο 

πφιεο ζε νπνηνδήπνηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηηο κεηαθνξέο θαηά ηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020. Γεληθφηεξα, πφιεηο κε εγθεθξηκέλν ΠΒΑΘ ζα έρνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε δηεθδίθεζε πφξσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Δπελδπηηθά Δπξσπατθά 

Ρακεία (ESIF), ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Γεθέκβξηνο 2013). 

Ν Γήκνο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/2006, έρνληαο ζέζεη 

σο ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηελ πινπνίεζε θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ κε ζεβαζκφ ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη νδηθήο αζθάιεηαο, πξνσζεί ηελ πινπνίεζε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θαη βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη κεηαθνξψλ, είηε πξφθεηηαη γηα κεηαθίλεζε κέζα ζηελ ίδηα ηελ αζηηθή πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ, είηε αθνξά ζε δηεξρφκελε θίλεζε απφ ην δίθηπν ηνπ Γήκνπ. Ρν ζπγθεθξηκέλν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα νξγαλψζεη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ε Γεκνηηθή Αξρή ζα θηλεζεί ζηε 

δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ζηηο κεηαθηλήζεηο 

ησλ θαηνίθσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ελφο αζθαιέζηεξνπ, απνδνηηθφηεξνπ θαη ζπκβαηνχ 

πεξηβαιινληηθά ζπγθνηλσληαθνχ θαη θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δλφο ζπζηήκαηνο πνπ ζην 

επίθεληξν ζέηεη ηνλ κεηαθηλνχκελν πνιίηε σο πεδφ, ρξήζηε πνδειάηνπ θαη ρξήζηε κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη ηειεπηαία σο νδεγφ/ επηβάηε Η.Σ., Κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη έλλνηεο ηεο θηλεηηθφηεηαο 

θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πεδφ, ζην πνδήιαην, ζηε ρξήζε ΚΚΚ 

(ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ) θαη αθνινχζσο ζην απηνθίλεην, θαη απηή ζα είλαη ε δηάζηαζε 
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ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ.  

Ξαξάιιεια αθνπγθξαδφκελνο ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο ηάζεο 

ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ, ν Γήκνο πξνσζεί ην παξφλ έξγν ζηελ θαηεχζπλζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ θεηκέλσλ 

ηεο Δ.Δ. κε ζεκαληηθά νθέιε  πιενλεθηήκαηα, φπσο: 

 

 Ρε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο θαη νινθιεξσκέλνπ ηνπηθνχ πιάλνπ δξάζεο κε επίθεληξν ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ, εξγαδφκελσλ θαη επηζθεπηψλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο 

επηθξάηεηαο. Δηδηθφηεξα ην νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο ζα ππνδεηθλχεη κε ζαθήλεηα ηηο 

κειέηεο – έξγα – ελέξγεηεο – ζπλεξγαζίεο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ θαη κεηαθηλήζεσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμεη ν Γήκνο ζηα επφκελα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ.  

 Ρε ζχζηαζε ελφο εξγαιείνπ πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Ρακεία ηεο ηξέρνπζαο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ ηφζν, φζνλ 

αθνξά ζην εζληθφ ζθέινο κε ην λέν ΔΠΞΑ 2014-2020 αιιά θαη απηφ πνπ αθνινπζεί, αιιά θαη 

φζνλ αθνξά ζηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ζ άκεζε εθπφλεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

απνηειεί πνιχ θξίζηκν δήηεκα γηα ην Γήκν καο δεδνκέλνπ φηη ήδε έρνπλ δεκνζηεπζεί 

πξνζθιήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ θαη έξγσλ ζηνλ 

ηνκέα απηφ (Horizon 2020 θαη Interreg Europe, Interreg Med), πνπ δίλνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηνπο Γήκνπο πνπ θαηέρνπλ νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηε βηψζηκε αζηηθή 

θηλεηηθφηεηα. Δπίζεο, ν Γήκνο καο ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζηα ελεξγά επξσπατθά Γίθηπα 

πφιεσλ γηα βηψζηκε θηλεηηθφηεηα CIVITAS θαη POLIS πνπ έρνπλ ζέκα ηελ αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο, θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα  πξνγξάκκαηα. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ην πξνηεηλφκελν ΒΑΚ έρεη ζθνπφ ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε φισλ ησλ 

ηξφπσλ κεηαθνξάο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ήπηεο κνξθέο θηλεηηθφηεηαο, κε ζηφρνπο πνπ 

εθάπηνληαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηηο κεηαθηλήζεηο. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηώλ (ελδνδεκνηηθώλ θαη 

δηαδεκνηηθώλ), κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηεο ελίζρπζεο ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο, θαζώο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ κέζσλ ήπηαο θπθινθνξίαο,  

Μείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, θπθινθνξηαθόο 

ζόξπβνο, νπηηθή ξύπαλζε θ.ιπ.) εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ρξήζεο πεξηζζόηεξν 

πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ κέζσλ κεηαθίλεζεο,  

Αύμεζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο σο ηόπνπ δηακνλήο θαη εξγαζίαο,  

Αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ηελ ηόλσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο,  

Δηζαγσγή Δπθπώλ πζηεκάησλ Μεηαθνξώλ κε ελεκέξσζε γηα ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη 

ζηάζκεπζεο αιιά θαη ρξόλνπ αλακνλήο ιεσθνξείσλ (έμππλεο ζηάζεηο),  
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Αζθάιεηα ησλ αζηηθώλ νδώλ κε κέηξα όπσο αζηπλόκεπζε θαη βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

κεηά από επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ  

Όια ηα παξαπάλσ ζα βαζίδνληαη ζε απνθάζεηο ππνζηεξηγκέλεο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο: Ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο αλζξψπνπο πξνυπνζέηεη ζρεδηαζκφ κε ηνπο 

αλζξψπνπο. Κέζσ ησλ πνιηηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, νη απνθάζεηο ππέξ ή θαηά 

ησλ κέηξσλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ έλα ζεκαληηθφ επίπεδν “δεκφζηαο 

λνκηκφηεηαο”. 

Ν ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο θαζνδεγείηαη απφ ηε δνκή ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, εμππεξεηψληαο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ρσξνηαμηθνχ/πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, βαζηδφκελνο ζηηο αξρέο θαη ζηνπο θαλφλεο 

ηνπ. Θαηά ζπλέπεηα, ν ζπλδπαζκέλνο ρσξνηαμηθφο/πνιενδνκηθφο θαη ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο 

είλαη βαζηθή αξρή γηα κηα βηψζηκε πφιε. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη επξσπατθέο θαη νη ειιεληθέο 

πφιεηο ηε βεβαξεκέλε πνιενδνκηθή θαη ζπγθνηλσληαθή ηζηνξία ηνπο, είλαη απαξαίηεηε κηα 

ζπλδπαζκέλε πνιηηηθή ρσξνηαμηθνχ, πνιενδνκηθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο κε έκθαζε ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

κεηαθίλεζεο. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΒΑΘ ηνπ Γήκνπ καο απαηηνχληαη ζηειέρε κεηαμχ άιισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ ησλ Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (εηδηθφηεηα 

πνπ ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θιπ.) πνπ λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ 

εθπφλεζε παξφκνησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, αιιά θαη ζηελ πξσηνγελή 

έξεπλα πεδίνπ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο: 

ην ΔΠΞΑ 2014-2020, & 2021-2027 ηα Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο, ε 

Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία JESSICA, ELENA θαη γεληθφηεξα 

ηελ Δπξσπατθή Ξνιηηηθή Ππλνρήο 2014 – 2020 & 2021-2027. Δπίζεο, απαηηείηαη ε εκπεηξία ζηελ 

αλάιπζε θαιψλ πξαθηηθψλ απφ δήκνπο ηεο Δ.Δ. κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο εθαξκνγέο βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ λα ηεθκαίξνπλ εθαξκνγή ηνπο ζην Γήκν καο.  

Δπεηδή ζηηο αξκφδηεο κε ην ζέκα ππεξεζίεο βάζεη ηνπ ΝΔ ηνπ Γήκνπ δελ ππεξεηνχλ ζηειέρε κε 

ηελ παξαπάλσ εμεηδηθεπκέλε αληίζηνηρε εκπεηξία. Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Ξξάζηλνπ Ρακείνπ ε εθπφλεζε ηνπ ΠΒΑΘ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο 

πξνδηαγξαθέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ELTIS. Ρν πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, δελ έρεη ηελ 

ηερλνγλσζία γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ ELTIS θαη λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

Δπίζεο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ δχλαηαη λα εκπιαθνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΒΑΘ 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΒΑΘ ιφγσ ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλεηαη ε ζπλδξνκή εμσηεξηθήο βνήζεηαο «Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Αραΐαο» πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπκβνπιεπηηθή - επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο 

(ΝΔ) ηνπ Γήκνπ. 
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Όπσο νξίδεηαη απφ ην Λφκν 4599/2019, αιιά θαη απφ ηηο Δπξσπατθέο Νδεγίεο θαη Θαηεπζχλζεηο, 

αξκφδηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΒΑΘ είλαη ν Γήκνο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαθάησ αλαιχνληαη ηη ζα 

αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ε Νκάδα Δξγαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηη ε εμσηεξηθή βνήζεηα. 

Ζ παξνρή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο - επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζηα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο 

(ΝΔ) ηνπ Γήκνπ ζα αθνξνχλ ζε παξνρή γεληθήο ππεξεζίαο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα κε 

αληηθείκελν ην  ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε αλαπηπμηαθήο δξάζεο γηα ηελ Αζηηθή 

Θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη ζε νξηδφληηνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο, ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπο κε ηε κεηαθνξά ηεο απαξαίηεηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ηελ παξνρή εμσγελψλ 

ππεξεζηψλ (outsourcing) γηα ηα αλσηέξσ ζηάδηα εθπφλεζεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ. 

Πχκθσλα, πεξαηηέξσ, κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ επηβάιιεη ηελ  εθπιήξσζε  ησλ  

ζθνπψλ  ησλ ΝΡΑ Α βαζκνχ κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο,  δε δχλαληαη, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα δηαζέηνπλ λνκίκσο  πηζηψζεηο  γηα  

ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αλάγνληαη ζηα ζπλήζε 

θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπο, θαηά θιάδν, φπσο  απηά  πεξηγξάθνληαη  ζηηο  νηθείεο νξγαληθέο 

δηαηάμεηο, αθνχ απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε  ηεο  

νηθείαο  ππεξεζίαο. Θαη’ εμαίξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ επηβάιιεηαη  απφ  ηηο αξρέο ηεο  

αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηδηψηεο, θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα, εξγαζηψλ εηδηθήο θχζεσο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη είηε 

πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πνπ δελ δηαζέηεη, ζε θάζε  ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ην ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, (ελδεηθηηθά Ξξάμεηο VII Ρκ. ΔιΠπλ 298, 

197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011), είηε εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ κελ ζηα θαζήθνληα ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπο, ην νπνίν φκσο, ελφςεη ησλ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλσλ 

πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ δελ επαξθεί ή  αδπλαηεί λα εθηειέζεη (ελδεηθηηθά Ξξάμεηο VII Ρκ. ΔιΠπλ 

197/2014, 8/2012, 25/2012, 133/2012), είηε εθ’ φζνλ απνδεηθλχεηαη φηη, αλ θαη πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο ε ζχζηαζε θαη  ιεηηνπξγία αξκφδηαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 

εξγαζηψλ ππεξεζίαο, απηή δελ έρεη ζηειερσζεί κε ην πξνβιεπφκελν πξνζσπηθφ άλεπ ππαηηηφηεηαο 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. (ελδεηθηηθά Ξξάμεηο VII Ρκ. ΔιΠπλ 3/2004, 81/2006, 3/2008, 

54/2008, 179/2011). 

 

1.4. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
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Ζ αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ελφο ΠΒΑΘ λνείηαη ζαλ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ε νπνία απαξηίδεηαη 
απφ έληεθα απαξαίηεηα βήκαηα. Ζ γξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεη ηα 
βήκαηα απηά ζε κηα ινγηθή ζεηξά. Πηελ πξάμε ,απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 
κεξηθψο, παξάιιεια ή λα πεξηιακβάλνπλ βξφγρνπο αλάδξαζεο (feedbackloops). Ζ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή (Δ.Δ.), γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο ΠΒΑΘ απφ ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο 
Αξρέο, έρεη δηαηππψζεη έλα πιαίζην κεζνδνινγηθψλ αξρψλ εθπφλεζεο ΠΒΑΘ πνπ εδξάδεηαη ζε κία 
δηαδνρηθή αιιεινπρία βεκάησλ θαη ζηαδίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία παξνπζηάδεηαη κε ηε 
κνξθή θχθινπ θαη αλαθέξεηαη ζπρλά σο «Κύθινο ηνπ ΒΑΚ». Ξαξάιιεια λα ζεκεησζεί πσο ε 
κεζνδνινγία έρεη ειαθξέο ηξνπνπνηήζεηο (ρσξίο λα αιιάδεη ε νπζία ηεο δηαδηθαζίαο) ζχκθσλα κε 
ηε λέα έθδνζε νδεγηψλ ησλ ΠΒΑΘ, νη νπνίεο αλαθνηλψζεθαλ πξφζθαηα. Ζ αθξηβήο κεζνδνινγία 
θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ ζα γίλεη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ νκάδα 
έξγνπ ηνπ Γήκνπ.   

 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

 

Ρν ΠΒΑΘ εθπνλείηαη κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηεζζάξσλ (4) θάζεσλ, έληεθα (11) βεκάησλ θαη 
ηξηάληα δχν (32) δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα: 

 

 

ΦΑΗ Α: σζηή Πξνεηνηκαζία 

 

Βήκα 1: Θαζνξηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ γηα έλα επηηπρεκέλν ΠΒΑΘ 
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Γξαζηεξηφηεηα 1.1: Γέζκεπζε ζε γεληθέο αξρέο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

Γξαζηεξηφηεηα 1.2: Αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ / εζληθψλ πιαηζίσλ 

Γξαζηεξηφηεηα 1.3: Γηεμαγσγή απηναμηνιφγεζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1.4: Δπαλεμέηαζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ 

Γξαζηεξηφηεηα 1.5: Θαζνξηζκφο βαζηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Γξαζηεξηφηεηα 1.6: Ξξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ παξαγφλησλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

 

Βήκα 2: Θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

Γξαζηεξηφηεηα 2.1: Αλαδήηεζε πέξα απφ ηα φξηα θαη ηηο επζχλεο ζαο 

Γξαζηεξηφηεηα 2.2: Ξξνζπάζεηα γηα ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 
ζρεδηαζκνχ 

Γξαζηεξηφηεηα 2.3: Πρεδηαζκφο γηα ηε ζπκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ 

Γξαζηεξηφηεηα 2.4: Ππκθσλία ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο 
δηαρείξηζεο 

 

Βήκα 3: Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θηλεηηθφηεηαο θαη αλάπηπμε ζελαξίσλ 

Γξαζηεξηφηεηα 3.1: Ξξνεηνηκαζία αλάιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ 

Γξαζηεξηφηεηα 3.2: Αλάπηπμε ζελαξίσλ 

 

ΦΑΗ Β: Λνγηθφ θαη δηαθαλέο πιαίζην ζηφρσλ 

 

Βήκα 4: Αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο 

Γξαζηεξηφηεηα 4.1: Αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

Γξαζηεξηφηεηα 4.2: Δλεξγή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

 

Βήκα 5: Θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ 

Γξαζηεξηφηεηα 5.1: Ξξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

Γξαζηεξηφηεηα 5.2: Αλάπηπμε «ΔΜΞΛΥΛ» ζηφρσλ 

 

Βήκα 6: Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ παθέησλ κέηξσλ 

Γξαζηεξηφηεηα 6.1: Ξξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκαηηθψλ δπλαηψλ κέηξσλ 

Γξαζηεξηφηεηα 6.2: Καζαίλνληαο απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ 

Γξαζηεξηφηεηα 6.3: Δμέηαζε θαιχηεξεο ζρέζεο ηηκήο – απφδνζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 6.4: Σξήζε ζπλεξγεηψλ θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ παθέησλ κέηξσλ  

 

ΦΑΗ Γ: Δθπφλεζε ρεδίνπ 

 

Βήκα 7: Ππκθσλία γηα ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 7.1: Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ 
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Γξαζηεξηφηεηα 7.2: Ξξνεηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ 

 

Βήκα 8: Δλζσκάησζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

Γξαζηεξηφηεηα 8.1: Νξγάλσζε παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

 

Βήκα 9: ηνζέηεζε ΠΒΑΘ 

Γξαζηεξηφηεηα 9.1: Έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ 

Γξαζηεξηφηεηα 9.2: ηνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ 

Γξαζηεξηφηεηα 9.3: Θεκειίσζε θπξηφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ 

 

ΦΑΗ Γ: Δθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

 

Βήκα 10: Γηαζθάιηζε νξζήο δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο (θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ) 

Γξαζηεξηφηεηα 10.1: Γηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

Γξαζηεξηφηεηα 10.2: Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

Γξαζηεξηφηεηα 10.3: Έιεγρνο ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 

Βήκα 11: Αθνκνίσζε ησλ καζεκάησλ 

Γξαζηεξηφηεηα 11.1: Δλεκέξσζε ηνπ ηξέρνληνο ζρεδίνπ ζε ηαθηηθή βάζε 

Γξαζηεξηφηεηα 11.2: Δπηζεψξεζε επηηεπγκάησλ – Θαηαλφεζε επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

Γξαζηεξηφηεηα 11.3: Ξξνζδηνξηζκφο λέσλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ επφκελε γεληά ΠΒΑΘ 

 

Πε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, ν αλάδνρνο χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ δχλαηαη λα  
εμεηδηθεχζεη ηε κεζνδνινγία ηεο Δ.Δ. ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ έρνληαο ππφςε: 

 ηα κεγέζε ηεο έθηαζεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ, 

 ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο 
θαη δηνξγαλψζεηο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο 

 ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 
δεδνκέλσλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο απφ ην Γήκν  

 ην ζπκθσλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ 

 ηελ πθηζηάκελε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζην Γήκν (κεηαθνξηθά 
κέζα, δίθηπν, πάξνρνη θ.ιπ.) θαη 

 ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζηειέρε ππεξεζηψλ θ.ιπ.) ηνπ Γήκνπ 

 ηελ αίηεζε ε νπνία έρεη απνζηαιεί ζην Ξξάζηλν Ρακείν θαη απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ην 
χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηφπηλ αμηνιφγεζεο. 

 

Ρέινο, ην θπζηθφ αληηθείκελν πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά ζηηο Νδεγίεο Δθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ φπσο 
έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ELTIS (παιαηά θαη αλαζεσξεκέλε έθδνζε). 

1.5. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λφκνπ 4599/2019, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη 

θνξέαο εθπφλεζεο νξίδεηαη ν ΝΡΑ α’ ή β’ βαζκνχ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

Ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ είλαη θαηαιπηηθφο ηφζν ζηελ έγθαηξε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο 

θαη ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, φζν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λφκνπ 4599/2019 αιιά θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΒΑΘ βάζεη 

ELTIS απνηειεί βαζηθή παξάκεηξνο ηεο επηηπρίαο εθπφλεζεο. Θαηά ζπλέπεηα, παξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ν Γήκνο, ελψ 

ζηελ παξάγξαθν 1.6 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο 

αλαιακβάλεη ηελ: 

1. Ππγθξφηεζε Νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Γήκνπ (ΝΔΓ) γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΒΑΘ κε απφθαζε 

Γήκαξρνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 

2. Ππγθέληξσζε ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ πιαηζίσλ, πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Ξεγή ηέηνησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ Γεληθά 

Ξνιενδνκηθά Πρέδηα, Ρνπηθά Σσξηθά Πρέδηα (ΓΞΠ/ΡΣΠ), Ξνιενδνκηθέο Κειέηεο 

Δπέθηαζεο Αλαζεψξεζεο ή Ρνπηθά Πρέδηα Δθαξκνγήο (ΞΚΔΑ/ΡΠΔ), θαζψο θαη φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο κειέηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηά (Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Ν.Ρ.Α., ΠΒΑΑ, 

ΠΝΑΞ, ΝΣΔ, ΠΓΑΔ, Ρνπηθά Πρέδηα Ξξνζαξκνγήο ζηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή, ΠΓΑΔΘ, Ρν 

ΠΓΑ, Αλαπηπμηαθέο κειέηεο). Ζ ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ θεηκέλσλ ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα αλαιάβεη ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ 

εζληθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ ζε 

ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν θαζψο θαη ηελ Αλάιπζε θαη Δλαξκφληζε ησλ ηνπηθψλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ 

(δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηα βήκα 1.2, 2.2 ησλ πξνδηαγξαθψλ). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ε ΝΔΓ νθείιεη λα παξαδψζεη ηα παξαπάλσ θείκελα ζηνλ αλάδνρν εληφο δεθαεκέξνπ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν. 

3. Ππιινγή Γεδνκέλσλ απφ ΔΙΠΡΑΡ ή/θαη άιιεο πεγέο ζχκθσλα θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε Αλάιπζε ηεο 

θαηάζηαζεο θηλεηηθφηεηαο θαη αλάπηπμε ζελαξίσλ. 

4. Θαηαγξαθή ησλ ήδε πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη πξνο πινπνίεζε έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεδεληθνχ ζελαξίνπ (Βήκα 3.2), ηε δηακφξθσζε ησλ 

παθέησλ κέηξσλ (Βήκα 6.1) θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Πρεδίνπ (Βήκα 7.2). 

5. Νξηζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ ηνπ ΠΒΑΘ, κεηά ηελ 

πξφηαζε πνπ ζα παξαιάβεη απφ ηνλ αλάδνρν, εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ην αξγφηεξν.  

6. Ξαξνρή αίζνπζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην ζηελ ΝΔΓ, θαζψο θαη γηα ηηο 

δηαβνπιεχζεηο 

7. Ξξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ζπκκεηνρή ζην δίθηπν θνξέσλ 

8. Απνζηνιή πξνζθιήζεσλ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γηθηχνπ πξηλ απφ θάζε δηαβνχιεπζε, 

πξνψζεζε εξσηεκαηνινγίσλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ θαη εθφζνλ απαηηεζεί ζπιινγή φισλ ησλ 

εγγξάθσλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ 

αλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα ηα επεμεξγαζηεί 

9. πνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ ζπκκεηνρήο κε ηνπο Φνξείο ηνπ Γηθηχνπ, πξνψζεζε ζηνπο 

Φνξείο θαη θνηλνπνίεζή ηνπ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 
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άξζξνπ 22 ηνπ Λ4599/2019, γηα αξρεηνζέηεζε θαη αλάξηεζε ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα 

10. Γεκνζίεπζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηνπ 
ΠΒΑΘ (π.ρ δηαδηθηπαθή δηαβνχιεπζε) ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο 

11. Θνηλνπνίεζε ηνπ ΠΒΑΘ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ πνπξγείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 22 παξάγξαθνο 9 ηνπ Λφκνπ 4599/2019 

12. Ξξνψζεζε ηνπ νξηζηηθνχ ΠΒΑΘ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ  

1.5. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ   

Ρν αληηθείκελν ηεο πεξεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαπάλσ 

κεζνδνινγία. Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο δξάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ παξαπάλσ 

κεζνδνινγία. Δηδηθφηεξα, γηα ην Γήκν καο, χζηεξα απφ αλάιπζε ηεο ππεξεζίαο, ην ειάρηζην 

αληηθείκελν ηεο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

Γξαζηεξηφηεηα 1: Αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ εζληθψλ/πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ, 

ζηνηρεία ελαξκφληζεο ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο αξρέο ηηο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, 

πξνζδηνξηζκφο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πιάλν εκπινθήο ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, 

ρξνλνδηάγξακκα  

 Αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ εζληθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, θαζψο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ ζε ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν 

 Αλάιπζε θαη Δλαξκφληζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

ζρεδηαζκνχ εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ  

 Ξξνζδηνξηζκφο πεξηνρήο παξέκβαζεο: πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξηνπηθψλ θαη ηνπηθψλ πφισλ 

έιμεο θαη απνηχπσζε ζε ράξηε, νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηνρήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απηνςηψλ θαη απνηχπσζε ζε ράξηε. 

 Αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηνπ ξφινπο ηνπο ζηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε 

ηνπ ΠΒΑΘ.  

 Πηξαηεγηθή Γηαβνχιεπζεο: Ξιάλν Ππκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ, πξνζρέδην ζπκθψλνπ ζπκκεηνρήο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, 

ζχληαμε εξσηεκαηνινγίσλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, ελδεηθηηθφ 

πξφγξακκα αλνηρηψλ ζπλαληήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

 Θαηαλνκή θαη αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη θαζνξηζκφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε Ξεπξαγκέλσλ κε ηα παξαπάλσ θεθάιαηα 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 2 : Δξγαζηήξην Βειηίσζεο Σερλνγλσζίαο ηεο ΟΔΓ  
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Θαζψο ην αληηθείκελν εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ είλαη θαηλνηφκν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη απνηειεί έλα 

δπλακηθφ ζχζηεκα ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ζπλερψο ηηο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο, ην ζεκηλαξηαθφ πξφγξακκα ζα έρεη σο ζθνπφ 

ηελ εμνηθείσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηε κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ, κε ηα εξγαιεία εθπφλεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη κε 

ηηο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πνπ απηφ πξνβιέπεη. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο θαη λα 

θαιχςεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 Δμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΠΒΑΘ θαη 
ηα εξγαιεία εθπφλεζεο (εξγαιεία δηαρείξηζεο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, εξγαιεία δηακφξθσζεο 
ζελαξίσλ, εξγαιεία πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
ADVANCE, SWO Tαλάιπζε πάλσ ζε ράξηε) 

 Θαζνδήγεζε ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΔΓ (κεηξψν νκάδαο 
έξγνπ, πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο),  

 Θαζνδήγεζε γηα δέζκεπζε κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο (CIVITAS,CIVINET, θιπ.) 

 Θαζνδήγεζε ζηε δηεμαγσγή ηεο απην - αμηνιφγεζεο (CH4LLENGE, θιπ.) 
 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ξξαθηηθά Δξγαζηεξίνπ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Γξαζηεξηφηεηα 3: Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  

 Ππιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θηλεηηθφηεηαο 

πεξηνρψλ κε ακηγψο αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ζχληαμε ραξηψλ, ρξήζεηο γεο, 

ραξαθηεξηζηηθά ππνδνκψλ, δξνκνιφγηα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θιπ.) 

 Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε πξνβιεκάησλ θαη 
επθαηξηψλ) 

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε Αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

7 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 4: Γηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ πφιε 

 Αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε κεδεληθνχ ζελαξίνπ ζε 5 θαη 10 ρξφληα. 

 Γηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηε κέζνδν θαη ηα εξγαιεία δηαηχπσζεο ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε Αλάιπζεο Πελαξίσλ Θηλεηηθφηεηαο 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 5: Γηαβνπιεχζεηο κε Γίθηπν Φνξέσλ θαη πνιίηεο 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζε ηξεηο δηαβνπιεχζεηο κε ην Γίθηπν Φνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζα αλαιάβεη: 

 Ρε δηακφξθσζε ζρεδίνπ πξφζθιεζεο θαη απνζηνιή ζηελ ΝΔΓ 

 Πχληαμε Πρεδίνπ Γειηίνπ Ρχπνπ θαη απνζηνιή ζηελ ΝΔΓ 

 Θαζνδήγεζε ηεο ΝΔΓ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θαη ππνζηήξημε ζηε δηεμαγσγή ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ (παξνπζηνιφγην, πιηθφ γηα ηα εξγαζηήξηα θηι.) 

 Αλάπηπμε παξνπζηάζεσλ γηα ηηο δηαβνπιεχζεηο 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο - πιαηθφξκαο αλαθνξηθά κε ην ΠΒΑΘ, ζηελ νπνία αλαξηάηαη θάζε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκθψλνπ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη απφςεηο 

ησλ πνιηηψλ ή/θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ξξαθηηθά Γηαβνπιεχζεσλ 

Ξιαηθφξκα ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1ε Γηαβνχιεπζε: πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 3 

2ε Γηαβνχιεπζε: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 4 θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 6 

3ε Γηαβνχιεπζε: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 7 

Ξιαηθφξκα: 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 6 : Αλάπηπμε νξάκαηνο θαη πξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ  

 Πχλζεζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

1εο δηαβνχιεπζεο  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Όξακα θαη Ξξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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10 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 7 : Αλάπηπμε έμππλσλ ζηφρσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ δπλαηψλ κέηξσλ 

 Γηακφξθσζε επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

 Αλάπηπμε «ΔΜΞΛΥΛ» ζηφρσλ 

 Δπηζθφπεζε θαιψλ πξαθηηθψλ  

 Ξξνζδηνξηζκφο πξνζρεδίνπ ησλ απνηειεζκαηηθψλ δπλαηψλ κέηξσλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Ζ 
ππνδξαζηεξηφηεηα απηή πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά: 

o Ρελ θαηάιιειε επηινγή θαηεγνξηψλ κέηξσλ πνπ εμππεξεηνχλ ην φξακα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 
ηεξαξρεκέλεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο "έμππλνπο" ζηφρνπο φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί. 

o Ρελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεγνξηψλ κέηξσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πεξηγξάθνληαο, αλάινγα 
ην είδνο ηνπ κέηξνπ θαη πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

 Ξνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο - σθειεηψλ ησλ κέηξσλ 
 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Πηφρνη θαη Ιίζηα Ξξνηεηλφκελσλ Κέηξσλ ΠΒΑΘ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 8: Σειηθφ παθέην κέηξσλ, κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ Μέηξσλ 

 Δμεηδίθεπζε Πρεδίνπ Γξάζεο (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παθέησλ κέηξσλ, ρσξνζέηεζε κέηξσλ, 
ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο,, πξνζδηνξηζκφο ελεξγεηψλ σξίκαλζεο θηι.). Γηα ηελ 
εμεηδίθεπζε ηνπ παθέηνπ κέηξσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ 
νκάδα έξγνπ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα ηα ηειηθά παθέηα κέηξσλ, νη 
ελέξγεηεο σξίκαλζεο θαη ν ρξνλνπξνζδηνξηζκφο 

 Θνζηνιφγεζε Κέηξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. . Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ κέηξσλ ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ 
λα πξνβεί ζε εθηηκήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη 
αξκνδηφηεηεο (πρ πνηα ππεξεζία είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ) θαζψο θαη νη 
πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γηακφξθσζε παθέηνπ κέηξσλ 

 Ξιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΒΑΘ 

 Γηακφξθσζε ηειηθνχ θεηκέλνπ ηνπ ΠΒΑΘ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Νξηζηηθφ ΠΒΑΘ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 

ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν πγγξαθήο 

Κε ηελ παξνχζα Κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Αραΐαο» 

 

Άξζξν 2Ο Ιζρχνπζεο Γηαηάμεηο 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 
ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη 
άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο»,  

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

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  
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 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

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

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

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”,  

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

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

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ π. 
Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ 
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηηο ππ’ αξηζκ. 114.6/2016 θαη 118.1.2017 απνθάζεηο ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 

 ηελ ππ’ αξηζκ ............... απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έγθξηζε 
πξνζρψξεζεο ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow 
account) ζην πιαίζην ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 
«ΙΝΗΞΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2016» (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4 
«Αζηηθή Βηψζηκε Θηλεηηθφηεηα»). 

 ηηο Νδεγίεο Δθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ φπσο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ELTIS 
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

 ηηο λέεο Νδεγίεο Δθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ φπσο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ELTIS 
(2ε έθδνζε) https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-
2019_mediumres.pdf 

 ηελ απφ 13 Λνεκβξίνπ 2017 αλαθνίλσζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ πεξί έλαξμεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηνπ ΠΒΑΘ 

 ηελ απφ 19.03.2018 αλαθνίλσζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ 

 ην Λ.4599/2019 θαη ην άξζξν 22 απηνχ, ην νπνίν εκπεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηα ΠΒΑΘ 

 ηελ ΘΑ ζηελ νπνία ζα εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 
αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΒΑΘ θαη ζα νξίδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηε γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηψλ επί ηνπ ΠΒΑΘ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

 

 

Άξζξν 3Ο πκβαηηθά ηνηρεία 

Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
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 Ρερληθή Έθζεζε. 

 Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ. 

 Ξξνυπνινγηζκφο. 

 Ρεχρνο  Γηαθήξπμεο. 

 

 

Άξζξν 4Ο Υξφλνο Δθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

Άξζξν 5Ο Τπνρξεψζεηο Δληνινδφρνπ – Αλαδφρνπ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία ηνπ Φνξέα θαη άιινπ 
αξκνδίνπ Φνξέα ή Αξρήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Φνξέα. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Φνξέα αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, ζρεηηθά κε 
ην αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηνλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζεο ηεο 
Πχκβαζεο ζην Φνξέα ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε 
ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ κε δαπάλεο ηνπ Φνξέα. Πε 
πεξίπησζε αξρείσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεη ηελ παξάδνζή 
ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 
ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα, ν νπνίνο κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη ειεχζεξα. 

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη, σο 
εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα, ρσξίο πξνεγνχκελε 
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Φνξέα. 

Ν Φνξέαο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή δεκία, πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. 

 

Άξζξν 6Ο Τπνρξεψζεηο ηνπ Δληνιέα – Φνξέα 

Ν Φνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο – ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 7Ο Αλσηέξα Βία 

Υο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: 
εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε 
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ή ν Φνξέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θ.α. Πηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ακειιεηί ην Φνξέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα 
λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

Ν φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ην Φνξέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άξζξν 8Ο Αλαζεψξεζε Σηκψλ 
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Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

 

Άξζξν 9Ο Σξφπνο Πιεξσκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε είθνζη ελληά 
ρηιηάδεο ελληαθφζηα εβδνκήληα έλα επξψ θαη ζαξάληα δχν ιεπηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 
24%: (29.971,42€), ή ζε είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφ εβδνκήληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
ρσξίο ΦΞΑ 24% (24.171,50 €). Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη ζηαδηαθά θαη χζηεξα απφ 
ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθέο 
εθζέζεηο πξνφδνπ εξγαζηψλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΜΗΝΑ 

Γξαζηεξηφηεηα 1 - Γξαζηεξηφηεηα 2 -  6,058.02 € 
2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 3 θαη Α Γηαβνχιεπζε 6,398,02 € 
7 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 4 & 5 Γεκηνπξγία 
Ηζηνζειίδαο / Ξιαηθφξκαο ΠΒΑΘ θαη Β 
Γηαβνχιεπζε 2,225.80 € 

9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 6  2,058.40 € 
10 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 7  θαη Γ Γηαβνχιεπζε 4,402.00 € 
12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Γξαζηεξηφηεηα 8  8,828.80 € 
15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

  29,971.42 €   

 

Άξζξν 10ν Φφξνη, Σέιε θαη Κξαηήζεηο 

Ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 
δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Φνξέα. 

 

Άξζξν 11ν Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

Νη δηαθνξέο πνπ ελδερφκελα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο επηιχνληαη ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Θάησ Αραΐα, 18/01/2021 

 

 

    Ππληάρζεθε 

 

 

           Θεσξήζεθε 

Ζ Αλ/ηξηα Γ/ηξηα Ρερλ. πεξεζηψλ  
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Πσηήξηνο Αλησλφπνπινο 

Κερ/γνο Κερ/θφο ΡΔ4   

        Πσηεξία Φεινχθα 

        Αξρ/ησλ Κερ/θφο ΞΔ4 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Νλνκαζία: ΓΖΚΝΠ ΓΡΗΘΖΠ ΑΣΑΦΑΠ 

- Θσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : [6082] 

- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: [Πψζνπ Ραπξνκέλενο 50, 25200, Θάησ 
Αραΐα] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αγγειηθή Νξδίηε] 

- Ρειέθσλν: [2693025582] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: , a.orditi@ddachaias.gr  

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

https://ddachaias.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): «Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ Βηψζηκεο 
Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο», CPV:73220000-0, πεξεζίεο 
παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο & 79415200-8, πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 
ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ. 

- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: 6082 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΞΖΟΔΠΗΔΠ] 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλψξηζεο: 
Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

ΗV, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε 

θαη ππνγξάςηε ην κέξνο V.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] Όρη 
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πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

ε) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξφπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

[] Λαη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Λαη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 

ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε 

IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Η παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθφζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

6. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

7. δσξνδνθία· 

8. απάηε· 

9. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο· 

10. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· 

11. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

πάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
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επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
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κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

[] Λαη [] Όρη 
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α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο 

Απάληεζε: 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) 

ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ 

ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 

266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο; Νη ππφ αα΄ θαη 

ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Ελφηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Λαη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειφηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Απάληεζε: 

1) Κφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηψλ θαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηψλ: 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοi, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο 
αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοii: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Ξεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Νη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
δηαηίζεληαη απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

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

3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Αραΐαο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζην παξόλ Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ππ’ αξίζκ. 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ  ««ρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηα » - Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV–   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 

ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

CPV:73220000-0, πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο 

             79415200-8, πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ  

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαησηέξσ δχν πηλάθσλ Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο: 

Πίλαθαο 1: πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ αλά παξαδνηέν 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
ΠΟΟ Δ 

ΔΤΡΩ (ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΠΟΟ Δ 
ΔΤΡΩ (ΜΔ 

ΦΠΑ) 

Γξαζηεξηφηεηα 1 - Γξαζηεξηφηεηα 2     

Γξαζηεξηφηεηα 3 θαη Α΄ Γηαβνχιεπζε   

Γξαζηεξηφηεηα 4 & 5  - Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο / 
Ξιαηθφξκαο ΠΒΑΘ θαη Β΄ Γηαβνχιεπζε 

 
 

Γξαζηεξηφηεηα 6    

Γξαζηεξηφηεηα 7 θαη Γ΄ Γηαβνχιεπζε   

Γξαζηεξηφηεηα 8    

ΤΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

«Παροχι υπθρεςιών ςυμβοφλου για τθν 
εκπόνθςθ του Σχεδίου Βιώςιμθσ Αςτικισ 
Κινθτικότθτασ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ» 
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Πίλαθαο 2: πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

ΣΔΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
ΓΑ 

Αξηζκεηηθ
ψο 

Οινγξάθσο 

Ρειηθή Ρηκή ρσξίο ΦΞΑ ΔΟΥ   

Αλαινγνχλ ΦΞΑ ΔΟΥ   

Ρειηθή Ρηκή κε ΦΞΑ ΔΟΥ   

 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ  

 

ΠΦΟΑΓΗΓΑ & ΖΚ/ΛΗΑ 
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i
 Οι αναθζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτη και να επιτρζπουν την τεκμηρίωςη εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτη. 

ii
 Πρζπει να απαριθμοφνται όλοι οι παραλήπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δημόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγαθά ή υπηρεςίεσ. 




