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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΕΡΓΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - (Δ.Μ.Ε.Α.Α)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016),
συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί ο
“Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη

Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”»

CPV: 
72500000–0: Υπηρεσίες πληροφορικής, 
72200000-7:  Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
38221000–0: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

http://www.cpv.enem.pl/el/72200000-7
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Γενικά Στοιχεία Συνοπτικού Διαγωνισμού

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του ν.4412/2016
όπως ισχύει.

Αναθέτουσα Αρχή
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - 
(Δ.Μ.Ε.Α.Α)

Συμβατικό Αντικείμενο
“Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη 
Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων”»

Διάρκεια Σύμβασης H προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη από 
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την ανάρτησή του 
στο ΚΗΜΔΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες

συμβάσεις (CPV)

72500000 – 0: Υπηρεσίες πληροφορικής, 
72200000-7 : Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής 
συμβουλών
38221000 – 0: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή 
ισοδύναμα) 

Προϋπολογισμός

Ηεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα 
τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 
Η  ως άνω δαπάνη περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος I της 
παρούσας διακήρυξης. 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Πράσινο Ταμείο
H δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλήψεις 
υποχρέωσης:
1. Την υπ’ αριθ. 794/05-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(με α/α 64/2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που εντάσσονται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 
έτος 2020 (ΑΔΑ:ΨΝΒ146Ψ844-ΨΛΖ).
2. Την υπ’ αριθ. 2594/27-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(με α/α 97/2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που εντάσσονται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 
έτος 2020 (ΑΔΑ:6MMΨ46Ψ844-ΘΞΝ).
3. Την υπ’ αριθ. 7057/13-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(με α/α 158/2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που εντάσσονται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 
έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΜΕΦ46Ψ84406ΣΝ).

Φορέας Χρηματοδότησης  / Η
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
βαρύνει

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών Στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων

  Ταχ. Δ/νση:  Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

http://www.cpv.enem.pl/el/72200000-7
http://www.cpv.enem.pl/el/72200000-7
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25/01/2021 ,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών

15/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού και ώρα

Χρόνος ισχύος προσφορών  Εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερολογιακές ημέρες  από  την  επομένη 
 της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

    Κρατήσεις επί τοις εκατό (%)

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων   Συμβάσεων   (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  –   (άρθρο   4
ν.4013/2011 όπως ισχύει),
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
(A.E.Π.Π.) – (παρ. 3 άρθρο 350 του ν.4412/2016)
γ) Οι ως άνω (α) και (β) κρατήσεις επιβαρύνονται με τέλος
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% ( άρθρο 64 του ν. 4172/2013)
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα     
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 11523
Χώρα Ελλάδα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)   www.ypen.gov.gr 

Κ. Ράλλης, Ολ. Λιλιοπούλου

Τηλ. επικοινωνίας: 213.15.15.168, 213.15.13.301 
Αρμόδιος για πληροφορίες των όρων της
Διακήρυξης και όρων των  Τεχνικών 
Προδιαγραφών email : o.liliopoulou@prv.ypeka.gr

                 k.rallis@prv.ypeka.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανήκει στη Γενική 
Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η 
ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με 
σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της 
κυβέρνησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη διαδικτυακή 
πύλη http://www.ypen.gov.gr
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων 

http://www.ypen.gov.gr/
mailto:o.liliopoulou@prv.ypeka.gr
mailto:k.rallis@prv.ypeka.gr
http://www.ypen.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 
117 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και υπό της προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους 
ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
H δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με 
τις ακόλουθες αναλήψεις υποχρέωσης:
1. Την υπ’ αριθ. 794/05-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 64/2020 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που 
εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 (ΑΔΑ:ΨΝΒ146Ψ844-ΨΛΖ).
2. Την υπ’ αριθ. 2594/27-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 97/2020 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που 
εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 (ΑΔΑ:6MMΨ46Ψ844-ΘΞΝ).
3. Την υπ’ αριθ. 7057/13-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 158/2020 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που 
εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΜΕΦ46Ψ84406ΣΝ).

1.3 Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο “Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη 
Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”»

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 
72500000 – 0: Υπηρεσίες πληροφορικής, 
72200000-7 : Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
38221000 – 0: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

H προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη από την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αναθεωρηθεί αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας που δε 
μπορούν στην παρούσα χρονική στιγμή να προσδιοριστούν ή/και να προβλεφθούν.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας διακήρυξης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης. 

http://www.cpv.enem.pl/el/72200000-7
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Oι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 
του 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και 
πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική 
προσφορά.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

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

Α. Τους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα

1. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α΄147).

3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α’143), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις………….» (Α’74).
5. Τις διατάξεις του ν.4172/2013 «Αρχές Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 & του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’
167).

6. Τις διατάξεις του ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ ́: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’107) .

7. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 « Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» (Α’204), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

9. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α΄112́), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

10. Tις διατάξεις του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του ν. 
3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις» (Α΄115), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις » (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Tις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος», (Α’43).
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 121).
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας» (Α΄160).
16. Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145).
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17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).

18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

19. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις, 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν προοίμιο.

Β. Τις Αποφάσεις και τα Έγγραφα

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4241/127/30.01.2019 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός κατώτατου 
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης 
της χώρας». (Β΄ 173)

2. Την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35919/4479/18-04-2019 (ΑΔΑ: 656Ω4653Π8-ΕΓΧ) απόφαση περί 
συγκρότησης συλλογικών οργάνων και τις υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/52947/6702/11-06-2019 (ΑΔΑ:
6Μ4Ψ4653Π8-727),ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/58844/7289/27-06-2019(ΑΔΑ:ΨΧ1Ο4653Π8-ΕΥΕ),
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97455/11150/12-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΡΤ4653Π8-Σ0Ρ) τροποποιήσεις της.

3. Tην υπ΄ αριθ. πρωτ. 50844/11-05-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
περί «Συγκρότησης και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 
τους.» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 279/2018).

4. Την υπ΄αριθμ.57654/22.05.2017 απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄1781).

5. Την υπ’ αριθμ. 1191/14.3.2017 ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016» (Β΄969) .

6. Την υπ’ αριθμ. 63937/30.12.2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης - 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Μεταφοράς και Κατανομής αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ 
του ν. 4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ (Β΄ 55).

7. Το υπ’ αρ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών περί 
«Υπολογισμού τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ.».

8. Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί κοινοποίησης διατάξεων του νόμου «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την 
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.

9. Την υπ αριθ. 787/05-02-2020 Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ με θέμα:" Έγκριση Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 
2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του", 
(ΑΔΑ:992P46Ψ844-9ΚΙ)

10. Την υπ’ αριθμ. 2561/24-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-02-2020 Υπουργικής 
Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 
€ για την υλοποίησή του.” (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και διάθεση πίστωσης ποσού 
30.270.994,79€ για την υλοποίησή του.»

11. Την υπ’ αριθμ. 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-02-2020 
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(ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και 
διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” και διάθεση πίστωσης 
ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) και διάθεση 
πίστωσης ποσού 37.270.994,79€”.

12. Την υπ΄αριθμ. 8899/07-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΕΧ646Ψ844-8Α0) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 37.270.994,79€ για την 
υλοποίησή του. 

13. Την υπ’ αριθ. 794/05-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 64/2020 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων που 
εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 (ΑΔΑ:ΨΝΒ146Ψ844-
ΨΛΖ).

14. Την υπ’ αριθ. 2594/27-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 97/2020 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων 
που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 
(ΑΔΑ:6MMΨ46Ψ844-ΘΞΝ).

15. Την υπ’ αριθ. 7057/13-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 158/2020 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την χρηματοδότηση δράσεων 
που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 
6ΜΕΦ46Ψ84406ΣΝ).

16. Το με αριθ. πρωτ. έγγραφο ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/117733/4411 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΠΤ 9026/10-
12-2020) έγγραφο από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: 
«Αίτημα χρηματοδότησης υπηρεσίας για το Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού 
συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων».  

17. Την με αρ. 200.5.3/2020 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου για έγκριση 
χρηματοδότησης της παρούσας υπηρεσίας (ΑΔΑ:Ψ1ΣΠ46Ψ844-3ΜΞ) 

18. Το πρωτογενές αίτημα της ΔΜΕΑΑ/ΥΠΕΝ για ανάθεση της εν θέματι υπηρεσίας με αριθ. 
Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/125092/557/29.12.20 & ΑΔΑΜ: 20REQ007950661 2020-12-29)

19. Τη με ΑΔΑΜ: 20REQ007951103 2020-12-29   έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για 
ανάθεση της υπηρεσίας «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη 
Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων».  

20. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/125664/569/30.12.20  απόφαση έγκρισης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού. (AΔΑ: 6ΝΙΜ4653Π8-Ι99)  

21. Το γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισμός κρίνεται αναγκαίος για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσα στο 
πλαίσιο της  βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η/1/2021, ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 14:00.
Οι έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς στην ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων  Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
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Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 15η/2/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται απαράδεκτες 
και επιστρέφονται. 

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα παραρτήματά της:

 Θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του ν.4412/2019 και την ΥΑ 57654/2017(Β΄1781).

 Θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” σύμφωνα με το ν. 3861/2010.
 Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.ypen.gov.gr στη διαδρομή: Υπουργείο // προκηρύξεις διαγωνισμών.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του ν.4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

http://www.ypen.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης / Σειρά Ισχύος

Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

 Η  παρούσα  Διακήρυξη  με  τα  Παραρτήματά  της  (Παράρτημα  I:  Τεχνικές  Προδιαγραφές,
Παράρτημα ΙΙ: Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), Παράρτημα ΙΙΙ: Yπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης) που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

 Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 Η Σύμβαση (Συμφωνητικό).

Σειρά Ισχύος
Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
 Το συμφωνητικό ( σύμβαση)
 Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της
 Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή.
 Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω, της ιστοσελίδας της 
αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση http://www.ypen.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

2.1.3. Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες (άρθρο 121 του ν. 4412/2016)

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό 
το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα 
αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο http://www.ypen.gov.gr του Υ.Π.ΕΝ. στον ίδιο χώρο της 
αναρτηθείσας διακήρυξης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.ypen.gov.gr/
http://www.ypen.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1 εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν.4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την ως άνω 
παράγραφο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, [επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στα γραμμάτια 
σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος «…ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική 
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επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως…» (υπ΄ αριθ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975)] και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα IV της 
παρούσας.

Σχετικό υπόδειγμα δελτίου σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχει στον 
ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

http://www.tpd.gr/
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2.2.3.1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215).

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αποκλεισμού, οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2.Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας, έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και

β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των 
υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, 
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

δ) Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής 
των αιτούμενων υπηρεσιών: 
αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του 
ν.3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς
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ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 
παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή της παρ.1Β του άρθρου 24 του ν.3996/2011 (Α΄170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
 

2.2.3.3 Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

(α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του ν.4412/16.

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα για την παρούσα σύμβαση νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 22 του ν.4144/ 2013, ήτοι :
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αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού

ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, 
καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ 
εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το 
περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του 
παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β 
του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.

2.2.3.4 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις (παρ. 6 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016).

2.2.3.5 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περίπτωση γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό 
αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας 
με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβαση
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Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενό της. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση 
αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται «επι ποινή 
αποκλεισμού»:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, 
απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

Σε περίπτωση ενώσεων φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

-  Γενικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση (2019) ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 100 % του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Στη περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ένωση εταιρειών, ως Γενικός Ετήσιος Κύκλος 
Εργασιών ορίζεται το άθροισμα των Γενικών Ετήσιων Κύκλων Εργασιών των μελών της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση και εμπειρία ίδιου ή 
συναφούς αντικειμένου. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Υλοποίησης της 
Παρεχόμενης Υπηρεσίας και να ορίσει Υπεύθυνο της Ομάδας, που δεσμεύει τον ανάδοχο για την 
έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου. 

Ειδικότερα σχετικά με την εμπειρία ο οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: 

Κατάλογο των κυριότερων συναφών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 
τελευταίας πενταετίας (5 ετη), ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται ο οικονομικός φορέας, εφόσον 
είναι μικρότερος, με αναφορά της διάρκειας (έναρξη & λήξη), του τίτλου, του δημόσιου ή ιδιωτικού 
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αποδέκτη, της σύντομης περιγραφής της παρεχόμενης υπηρεσίας, του αντίστοιχου ποσού, του 
σχετικού αποδεικτικού στοιχείου (όπως π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή συμβάσεις υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο που να αποδεικνύει την καλή εκτέλεση ή/και 
την πληρωμή). 

Ο κατάλογος υπηρεσιών πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα (1):

Α/Α
Διάρκεια 
(Έναρξη - 

Λήξη)

ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

χωρίς. ΦΠΑ (€)

1 ….(€)
2 ….(€)
3 ….(€)
4 ….(€)

κ.ο.κ ….(€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ….(€)

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνήσει με τους παραλήπτες/αποδέκτες 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος και λίγο πριν τη κατακύρωση πρέπει να προσκομίσει τα 
ακόλουθα: 
1.Τα αναφερόμενα στον ανωτέρω κατάλογο/πίνακα (1) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται 
από:

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή συμβάσεις των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο που να αποδεικνύει την καλή εκτέλεση ή/και 
την πληρωμή, ως στοιχείο τεκμηρίωσης σε περίπτωση που ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
είναι δημόσιος φορέας.

Βεβαιώσεις του αποδέκτη υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένου προσώπου ή συμβάσεις ή ΥΔ του ιδίου άλλο, για την επιτυχή εκτέλεση 
της υπηρεσίας ως στοιχείο τεκμηρίωσης σε περίπτωση που ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
είναι ιδιωτικός φορέας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, του προσφέροντος οικονομικού φορέα, 
όπου θα δηλώνεται ότι: 

Διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και οργανωτική δομή και τον κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισμό ο οποίος και θα περιγράφεται αναλυτικά για την παρούσα σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών.  

Έλαβε πλήρη γνώση και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης

 (σε περίπτωση συνεργασιών/συνεργατών) Έγγραφη δέσμευση για α) τη συνεργασία σε όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης, β) την ανάληψη των καθηκόντων που απορρέουν από τη 
σύμβαση υπηρεσιών και γ) πως μπορούν να ανταποκριθούν άρτια στα καθήκοντα αυτά.

Ειδικότερα σχετικά με την Ομάδα Υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας απαιτούνται τα 
ακόλουθα:
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Η Ομάδα Υλοποίησης του Αναδόχου θα πρέπει να απαρτίζεται από πέντε (5) τουλάχιστον στελέχη. 
Τα μέλη της θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώση, εμπειρία ή εξειδίκευση σε υπηρεσίες 
παροχής υποστήριξης σε αντικείμενα συναφή με τη ζητούμενη υπηρεσία, ως ακολούθως : 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:
1.Υπεύθυνος Ομάδας (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) και ειδικότερα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) ή ανώτερο στην Ανάλυση Χώρου ή άλλο συναφές 
αντικείμενο 
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον δέκα (10) έτη
4) Εμπειρία σε τουλάχιστον δέκα (10) έργα/μελέτες/υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό 
γεωπληροφοριακών συστημάτων

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:
1. Μέλος Ομάδας 1 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) 
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή ανώτερο, στον πολεοδομικό ή/και κυκλοφοριακό ή/και 
αστικό σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο
3) Επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον 15 έτη σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή 
λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο το συνδυασμένο χωρικό και 
κυκλοφοριακό ή το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή άλλο συναφές 
αντικείμενο.
4) Εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
τη βιώσιμη κινητικότητα

2. Μέλος Ομάδας 2 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής θετικής κατεύθυνσης
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) έτη
4) Εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
γεωπληροφοριακά συστήματα 

3. Μέλος Ομάδας 3 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) και ειδικότερα Αγρονόμου & Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού 
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) ή ανώτερο, στη Γεωπληροφορική ή σε άλλο συναφές 
αντικείμενο
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον πέντε (5) έτη
4) Εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη Γεωπληροφοριακών συστημάτων ή/και Πλατφορμών Πληθοπορισμού ή/και Πυλών 
Ανοικτών Δεδομένων.

4) Μέλος Ομάδας 4 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) 
2) Εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
γεωπληροφοριακών συστημάτων 
3) Πιστοποίηση στην χρήση λογισμικού γεωπληροφοριακών συστημάτων
Για τα στελέχη αυτά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις τεχνικές τους 
προσφορές:

Βιογραφικά σημειώματα
Αντίγραφα των ζητούμενων τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
Αποδεικτικά εμπειρίας και υλοποίησης έργων/μελετών/υπηρεσιών
 Τις προβλεπόμενες Υπεύθυνες δηλώσεις (τη συνεργασία των μελών της ομάδας 

υλοποίησης, την τεχνική υποδομή, κ.α.)
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Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Υλοποίησης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας θα ορίσει τον εκπρόσωπο του 
αναδόχου που θα βρίσκεται επί τόπου στα γραφεία του ΥΠΕΝ ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης 
της υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται πως προς απόδειξη των κριτηρίων της ενότητας 2.2.6. - Τεχνική και Επαγγελματική 
ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς αλλά και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί τους συνεργάτες 
υποβάλλουν με την προσφορά τους μόνο το ΤΕΥΔ αλλά και έγγραφη δέσμευση συνεργασίας. Όλα 
τα σχετικά δικαιολογητικά της ενότητας 2.2.6. ζητούνται και υποβάλλονται αναλυτικά μόνο από 
τον υποψήφιο ανάδοχο κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης. 

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, 
τότε η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι αποδεκτά έργα που οι 
οικονομικοί φορείς έχουν υλοποιήσει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ενώσεων ή κοινοπραξιών είτε 
με την ιδιότητα του Υπεργολάβου σε άλλο οικονομικό φορέα. Στην περίπτωση ενώσεων ή 
κοινοπραξιών ή υπεργολαβικής σχέσης, ο οικονομικός φορέας μπορεί να επικαλεστεί το σύνολο της 
συμβατικής αξίας του έργου αρκεί να έχει συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παρατήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι δεσμεύονται εγγράφως πως θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες  για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

Στις όλες τις περιπτώσεις στήριξης σε άλλους φορείς θα πρέπει και αυτοί οι άλλοι φορείς να 
καταθέτουν συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ. του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και τα σχετικά 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη φάση κατακύρωσης της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών – Τυποποιημένο έντυπο 
Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν, κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75) και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (www.ypen.gov.gr).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως 5 (πέντε) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Επισημαίνεται πως προς απόδειξη των κριτηρίων της ενότητας 2.2.6. - Τεχνική και Επαγγελματική 
ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς αλλά και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί τους συνεργάτες 
υποβάλλουν με την προσφορά τους μόνο το ΤΕΥΔ αλλά και έγγραφη δέσμευση συνεργασίας. Όλα 
τα σχετικά δικαιολογητικά της ενότητας 2.2.6. ζητούνται και υποβάλλονται αναλυτικά μόνο από 
τον υποψήφιο ανάδοχο κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στις περιπτώσεις στήριξης σε άλλους φορείς θα πρέπει και αυτοί (οι άλλοι φορείς) να καταθέτουν 
συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7).

http://www.ypen.gov.gr/
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό, που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον ζητείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
ανάδοχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α΄, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
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Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).

γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2.3.2, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδουν τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’ καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’ καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986, του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.7 Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:  

1. πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
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Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται «επι ποινή 
αποκλεισμού» :

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, 
απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

Σε περίπτωση ενώσεων φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 (Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς (απλά αντίγραφα) της τελευταίας χρήσης (2019) 
για όσους έχουν νομική υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, άλλως, σε περίπτωση ατομικών 
επιχειρήσεων εκκαθαριστικό σημείωμα της αντίστοιχης Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2019. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας θα πρέπει να ικανοποιείται από τα μέλη της ένωσης αθροιστικά και όχι ξεχωριστά.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι προαπαιτούμενα «επι ποινή αποκλεισμού».

Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.6 (Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  Ειδικότερα σχετικά με την 
εμπειρία ο οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα:

Κατάλογο των κυριότερων συναφών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 
τελευταίας πενταετίας (5 έτη), ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται ο οικονομικός φορέας, εφόσον 
είναι μικρότερος, με αναφορά της διάρκειας (έναρξη & λήξη), του τίτλου, του δημόσιου ή ιδιωτικού 
αποδέκτη, της σύντομης περιγραφής της παρεχόμενης υπηρεσίας, του αντίστοιχου ποσού, του 
σχετικού αποδεικτικού στοιχείου (όπως π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή συμβάσεις υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο που να αποδεικνύει την καλή εκτέλεση ή/και 
την πληρωμή). 

Ο κατάλογος υπηρεσιών πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα (1):

Α/Α
Διάρκεια 
(Έναρξη - 

Λήξη)

ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

χωρίς. ΦΠΑ (€)

1 ….(€)
2 ….(€)
3 ….(€)
4 ….(€)

κ.ο.κ ….(€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ….(€)

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνήσει με τους παραλήπτες των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος και λίγο πριν τη κατακύρωση πρέπει να προσκομίσει τα 
ακόλουθα: 
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3.Τα αναφερόμενα στον ανωτέρω κατάλογο/πίνακα (1) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται 
από:

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή συμβάσεις των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο που να αποδεικνύει την καλή εκτέλεση ή/και 
την πληρωμή, ως στοιχείο τεκμηρίωσης σε περίπτωση που ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
είναι δημόσιος φορέας.

Βεβαιώσεις του αποδέκτη υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένου προσώπου ή συμβάσεις ή ΥΔ του ιδίου άλλο, για την επιτυχή εκτέλεση 
της υπηρεσίας ως στοιχείο τεκμηρίωσης σε περίπτωση που ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
είναι ιδιωτικός φορέας. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, του προσφέροντος οικονομικού φορέα, 
όπου θα δηλώνεται ότι: 

Διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και οργανωτική δομή και τον κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισμό ο οποίος και θα περιγράφεται αναλυτικά για την παρούσα σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών.  

Έλαβε πλήρη γνώση και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης

 (σε περίπτωση συνεργασιών/συνεργατών) Έγγραφη δέσμευση για α) τη συνεργασία σε όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης, β) την ανάληψη των καθηκόντων που απορρέουν από τη 
σύμβαση υπηρεσιών και γ) πως μπορούν να ανταποκριθούν άρτια στα καθήκοντα αυτά.

Ειδικότερα σχετικά με την Ομάδα Υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας απαιτούνται ακόλουθα:
Η Ομάδα Υλοποίησης του Αναδόχου θα πρέπει να απαρτίζεται από πέντε (5) τουλάχιστον στελέχη. 
Τα μέλη της θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώση, εμπειρία ή εξειδίκευση σε υπηρεσίες 
παροχής υποστήριξης σε αντικείμενα συναφή με τη ζητούμενη υπηρεσία, ως ακολούθως : 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:
1.Υπεύθυνος Ομάδας (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) και ειδικότερα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) ή ανώτερο στην Ανάλυση Χώρου ή άλλο συναφές 
αντικείμενο 
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον δέκα (10) έτη
4) Εμπειρία σε τουλάχιστον δέκα (10) έργα/μελέτες/υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό 
γεωπληροφοριακών συστημάτων

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:
1. Μέλος Ομάδας 1 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) 
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή ανώτερο, στον πολεοδομικό ή/και κυκλοφοριακό ή/και 
αστικό σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο
3) Επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον 15 έτη σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή 
λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο το συνδυασμένο χωρικό και 
κυκλοφοριακό ή το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή άλλο συναφές 
αντικείμενο.
4) Εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
τη βιώσιμη κινητικότητα

2. Μέλος Ομάδας 2 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής θετικής κατεύθυνσης
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) έτη



28

4) Εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
γεωπληροφοριακά συστήματα 

3. Μέλος Ομάδας 3 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) και ειδικότερα Αγρονόμου & Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού 
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) ή ανώτερο, στη Γεωπληροφορική ή σε άλλο συναφές 
αντικείμενο
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον πέντε (5) έτη
4) Εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη Γεωπληροφοριακών συστημάτων ή/και Πλατφορμών Πληθοπορισμού ή/και Πυλών 
Ανοικτών Δεδομένων.

4) Μέλος Ομάδας 4 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) 
2) Εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
γεωπληροφοριακών συστημάτων 
3) Πιστοποίηση στην χρήση λογισμικού γεωπληροφοριακών συστημάτων
Για τα στελέχη αυτά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις τεχνικές τους 
προσφορές:

Βιογραφικά σημειώματα
Αντίγραφα των ζητούμενων τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
Αποδεικτικά εμπειρίας και υλοποίησης έργων/μελετών/υπηρεσιών
 Τις προβλεπόμενες Υπεύθυνες δηλώσεις (τη συνεργασία των μελών της ομάδας 

υλοποίησης, την τεχνική υποδομή, κ.α.)

Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Υλοποίησης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας θα ορίσει τον εκπρόσωπο του 
αναδόχου που θα βρίσκεται επί τόπου στα γραφεία του ΥΠΕΝ ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης 
της υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται πως προς απόδειξη των κριτηρίων της ενότητας 2.2.6. - Τεχνική και Επαγγελματική 
ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς αλλά και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί τους συνεργάτες 
υποβάλλουν με την προσφορά τους μόνο το ΤΕΥΔ αλλά και έγγραφη δέσμευση συνεργασίας. Όλα 
τα σχετικά δικαιολογητικά της ενότητας 2.2.6. ζητούνται και υποβάλλονται αναλυτικά μόνο από 
τον υποψήφιο ανάδοχο κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης. 

Β.5. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.7 (Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας), 
επισημαίνεται πως οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δεν οφείλουν να συμμορφώνονται με συγκεκριμένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
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περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1 , την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
2.2.3.2  και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας διακήρυξης, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
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β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 της παρούσας, εφόσον είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 και τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
δ) τα αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
ε) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
στ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται σχετική θεώρησή 
τους.
Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.3Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 
του 4412/2016) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και 
για την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα η αξιολόγηση και ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας 
κάθε οικονομικού φορέα έχει ως εξής: 

1) Υπολογισμός Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κ1 Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης - Κατανόηση 

στόχων και έκτασης του αντικειμένου του έργου – 
Κάλυψη απαιτήσεων.

60%

Κ2 Επάρκεια Ομάδας Διοίκησης Έργου 30%
Κ3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                    100%
               ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Βαθμολογία είναι από 100 (ελάχιστη) έως 150 (μέγιστη)

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας (σ1,σ2,…,σν) επί τη βαθμολογία του (B1,B2,…,Bν), η δε συνολική βαθμολογία 
της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

ΤΠi = σ1 x B1 + σ2 x B2 +……+σν x Bν

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_2
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Για την συγκριτική βαθμολογία των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν 
σε προγενέστερο στάδιο, το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται ως ακολούθως:

ΟΠi= Ποσό Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.    

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών 
κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθεί 
ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

Λi = (85) * ( ΤΠi / ΜΑΧΤΠ) + (15) * (MINOΠ/ΟΠi)

Όπου:

Λi= Η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i

ΤΠi= Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i

ΜΑΧΤΠ= H μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων

ΜΙΝΟΠ= Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων

ΟΠi= Το ποσό της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, οι 
προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού Λi. Ο τελικός βαθμός 
αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.   

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία  (Λi). 

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η Επιτροπή Αξιολόγησης απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.

Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Παράρτημα I «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα, ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το 
άρθρο 96 «Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής» του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη υποβολή της προσφοράς τους 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στη Διακήρυξη. Το Υπουργείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη 
εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από το Υπουργείο, καταχωρούνται στο πρωτόκολλο και σε 
κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα 
καταχώρισης. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο του 
Υπουργείου. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Υπουργείο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε 
να διαφυλάσσεται το απόρρητό τους και παραδίδονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης μαζί με όλες τις 
προσφορές που θα υποβληθούν. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 
2.1.4 της παρούσας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο) στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά

β) ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό

γ) ο τίτλος του διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

δ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης

ε) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών). 

στ) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και 
τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

Επιπλέον στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται η ένδειξη: “ Nα μην ανοιχτεί από 
το πρωτόκολλο ή τη Γραμματεία”.

Εντός του κυρίως φακέλου κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται τρεις (3) ανεξάρτητοι, 
σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (α΄ έως στ΄).

Οι τρεις (υπο) φάκελοι είναι οι εξής: 
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1. (υπο) φάκελος με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
2. (υπο) φάκελος με την ένδειξη: «Τεχνική Προσφορά» 
3. (υπο) φάκελος με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά» 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),

β) από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.

Στην προσφορά ενώσεων εταιρειών απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί, στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 
των όρων της Διακήρυξης.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δε γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δε θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές ή οι προσφορές οικονομικών φορέων που η συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς έχει νομίμως αποκλεισθεί απορρίπτονται και δεν αποσφραγίζονται, ούτε 
λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν 
παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από της ειδοποίησής τους, τότε αυτές 
καταστρέφονται.

2.4.3 Περιεχόμενο (Υπο)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης, ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη.  
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Οι προσφέροντες και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί τους συνεργάτες, συμπληρώνουν το σχετικό 
ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη του 
ΥΠΕΝ www.ypen.gov.gr (προσαρμοσμένο από την αναθέτουσα αρχή) και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.4 Περιεχόμενο (Υπο) Φακέλου «Τεχνική προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και με βάση τον πίνακα της Ενότητας 2.3.1 «Κριτήριο Ανάθεσης» 
και το Παράρτημα I «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. (π.χ. Αποδεικτικά υλοποίησης έργων προς 
απόδειξη της εμπειρίας, Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, Πτυχία, κλπ.)

Επισημαίνεται πως προς απόδειξη των κριτηρίων της ενότητας 2.2.6. - Τεχνική και Επαγγελματική 
ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς αλλά και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί τους συνεργάτες 
υποβάλλουν με την προσφορά τους μόνο το ΤΕΥΔ αλλά και έγγραφη δέσμευση συνεργασίας. Όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά της ενότητας 2.2.6. ζητούνται και υποβάλλονται αναλυτικά μόνο από τον 
υποψήφιο ανάδοχο κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης. 

2.4.5. Περιεχόμενο (Υπο) Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙII (Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) της 
παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και τη σχετική 
νομοθεσία αλλά και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα όπου:

 
Η τιμή της προσφοράς δίνεται σε ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Από την οικονομική προσφορά θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
και το σύνολο με ΦΠΑ

Η συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών η 
οποία θα αφορά το συνολικό χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσιών.

Η συνολική αξία (καθαρή αξία) χωρίς ΦΠΑ θα στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

http://www.ypen.gov.gr/
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Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 2.4.6 της 
παρούσας διακήρυξης.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 1.3 της παρούσας. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η Επιτροπή Αξιολόγησης απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της για διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια, ήτοι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτεται, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο (υπο)φακέλου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, 2.4.4. (Περιεχόμενο (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος 
ισχύος των προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Συμπλήρωση – 
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), 3.3 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,



36

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 
της παρούσης διακήρυξης και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.

θ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων.

2.4.8. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εξετάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 
του ν. 4412/2016, η αρμόδια επιτροπή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Αν οι παρεχόμενες 
πληροφορίες δεν είναι ικανοποιητικές η αρμόδια επιτροπή μπορεί να απορρίψει την προσφορά.

2.4.9 Ισότιμες προσφορές

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές όπως ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 
γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 100 ή με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 117 του ν. 4412/2016. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού που ολοκληρώνεται με την αποσφράγιση , την εξέταση 
των τυπικών στοιχείων και την αξιολόγηση των προσφορών (Τεχνικών και Οικονομικών), 
διενεργείται ως εξής :

-Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο Υποφάκελος Α που περιέχει 
το ΤΕΥΔ και την Τεχνική Προσφορά. Μονογράφονται από την Επιτροπή και το ΤΕΥΔ και η 
Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο.

-Καταχωρούνται όσοι υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

-Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει το σχετικό πρακτικό.

-Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την 
Επιτροπή προκειμένου να αποσφραγισθεί σε επόμενη συνεδρίαση της, μετά τον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών του κάθε συμμετέχοντα. 

-Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία στους Προσφέροντες μετά την 
ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016. 

H υποβολή μιας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της 
σύμβασης.

Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προσφορών εκδίδεται μία απόφαση κατά 
της οποίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016 και την παράγραφο 3.6 της 
παρούσας διακήρυξης.   

3.2 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.
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3.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4. – 2.2.8.   

Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και υποβάλλονται στο 
πρωτόκολλο της Δ/νσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων, Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα.

Στο σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά ο οποίος θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής 
Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, θα αναγράφονται ευκρινώς:

 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
 Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
 Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.
 Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο».

Β. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της ως άνω παρ. Α 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.

Γ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση τους και τη διαβίβαση 
του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης.

3.4 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4412/2016, το δικαίωμα συμμετοχής των 
οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα) της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.3 περ. γ του ν.4412/2016.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016

3.5 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 και της παρ. 3.6 της παρούσας. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 
και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμβαση), εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την αναφερόμενη κατωτέρω (παρ. 4.1) εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, και ισχύουν τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

3.6 Ενστάσεις

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
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3.6.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
127 του ν. 4412/2016.

3.6.2. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράληψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησή της είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

3.6.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ιδίου νόμου.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.

3.6.4 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 3.6.2 και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.

3.6.5 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.18/1989 (Α΄8).

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 3.6.2 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων της παρούσας. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.7 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Σχετικό υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της 
παρούσας διακήρυξης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες μεγαλύτερος 
από τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

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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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά 
την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του ν.4412/2016).

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή δύναται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ.
7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

5.1.1. Η πληρωμή και εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, μετά την εκάστοτε παραλαβή του παραδοτέων της παρούσας υπηρεσίας από 
την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το ΥΠΕΝ (αρθ. 221, παρ.11δ, 
Ν.4412/2016). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά του 
αναδόχου.

Η πληρωμή της παρούσας υπηρεσίας θα υλοποιηθεί τμηματικά και ως ακολούθως:

1η Πληρωμή: 30% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση των παραδοτέων Π.1 και Π.2 (3ος 
Μήνας)
2η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.3. (6ος μήνας)
3η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.4. (9ος μήνας)
4η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.5. (12ος μήνας)
5η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.6. (15ος μήνας)
6η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.7. (18ος μήνας)
7η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.8. (21ος μήνας)
8η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.9. (24ος μήνας)

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από το ΥΠΕΝ και το Πράσινο 
Ταμείο. 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής, είναι: 

1. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την 
αρμόδια επιτροπή.

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για υπηρεσίες/ παραδοτέα.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
5. ΙΒΑΝ δικαιούχου υπογεγραμμένο από Τράπεζα ή πρώτη σελίδα βιβλιαρίου του δικαιούχου σε 

φωτοαντίγραφο.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [άρθρο 350 παρ 3 ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθ. 1191, (Β΄969)].

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 20% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 ν.4172/2013).
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016, ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη 
της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016,

β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.

Στις ως άνω περιπτώσεις (β) και (γ) η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 
οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 
συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

5.3 Ποινικές ρήτρες

5.3.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης και στην περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, 
χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς ΦΠΑ, επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες, που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
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5.4. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 6.4 (Απόρριψη 
παραδοτέων-αντικατάσταση) να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 
την κοινοποίηση ή ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.5 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.
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6.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

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

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως Υπεύθυνο Παρακολούθησης, υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για 
την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης 
λειτουργεί ως συντονιστής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

H προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη από την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να 
αναθεωρηθεί αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας που δε μπορούν στην παρούσα χρονική στιγμή 
να προσδιοριστούν ή/και να προβλεφθούν και κατά τη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί 
για το σκοπό αυτό από το ΥΠΕΝ (αρθ. 221, παρ.11δ, Ν.4412/2016), σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας και με την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.4 Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τέθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συνημμένα
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»

                                                                                      

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                    Υ.Π.ΕΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι.1. Περιβάλλον της Υπηρεσίας

Ι.1.1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο του εθνικού στόχου προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,  το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εστιάσει στην σημασία της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και 
συγκεκριμένα σε δύο άξονες: ο πρώτος έχει σχέση με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο της 
μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα και ο δεύτερος αφορά τους ενδιάμεσους στόχους 
που έχουν τεθεί για το 2030. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή 
αποτελούν βασικό στόχο για τη χώρα, η οποία ήταν από τις πρώτες που κύρωσαν στο κοινοβούλιό 
τους τη Συμφωνία των Παρισίων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί έναν άξονα πολιτικής ο 
οποίος θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί γι αυτό 
και το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ενεργά τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και παράλληλα 
στηρίζει ενεργά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) που εντάσσονται στη σημαντική 
κυβερνητική προτεραιότητα που είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα. 

Ειδικότερα, κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης είναι: α) η επέκταση της χρήσης των 
οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως 
δημοσίως προσβάσιμων και γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση το Νόμο 4710/2020, ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που 
εκπονείται από τους δήμους, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης. 

Τα ΣΦΗΟ ήδη χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο γεγονός που αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη ενός δικτύου σταθμών φόρτισης σε όλη την επικράτεια ώστε να 
καλυφθούν επαρκώς οι σχετικές ανάγκες. Σε συνέχεια αυτών, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός  
κατάλληλου εργαλείου το οποίο θα εξυπηρετήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση και την προβολή 
αυτού του δικτύου των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ι.1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση - Υποδομές γεωγραφικής πληροφορίας  

Στο Υπουργείο ΠΕΝ χρησιμοποιούνται κυρίως δύο Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών το ArcGIS 
(εμπορικό λογισμικό) και το QGIS (ελεύθερο λογισμικό). Επίσης έχουν αναπτυχθεί δύο σχετικές 
διαδικτυακές πλατφόρμες:

1.Η «Mapsportal» (http://mapsportal.ypen.gr), η οποία αποτελεί την επίσημη Διαδικτυακή Πύλη 
Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ και τη διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών. Μέσω της εν λόγω Πύλης, ο κάθε 
ενδιαφερόμενος (επιστήμονας, ερευνητής, πολίτης) έχει δυνατότητα πρόσβασης στις 
γεωχωρικές πληροφορίες που παράγει και διαχειρίζεται το ΥΠΕΝ. Η Πύλη Mapsportal 

http://mapsportal.ypen.gr/
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προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες WMS και WFS, για την πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων 
της από άλλες εφαρμογές (π.χ. κινητών τηλεφώνων).

2.Η «Geoportal» (http://geoportal.ypen.gr), η οποία καλύπτει υποχρεώσεις του ΥΠΕΝ ως προς 
την Οδηγία INSPIRE και τον Ν.3882/2010 και τη διαχειρίζεται η Διεύθυνση Γεωχωρικών 
Πληροφοριών.

Οι δύο πύλες έχουν δημιουργηθεί στο ΥΠΕΝ εκ των ενόντων και για την ανάπτυξή τους έχει 
χρησιμοποιηθεί Ελεύθερο Λογισμικό / Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).
 

Ι.2. Αντικείμενο και Στόχοι της νέας Υπηρεσίας 

Ι.2.1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της νέας υπηρεσίας αποτελεί η υποστήριξη του ΥΠΕΝ στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της 
γεωχωρικής βάσης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των χωρικών στοιχείων που θα παραχθούν από 
τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) των Δήμων.  

Τα εν λόγω στοιχεία θα υποβληθούν από τους Δήμους, κατόπιν της ολοκλήρωσης των ΣΦΗΟ. Στο 
πλαίσιο του νέου έργου πρέπει:

1.Να πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων 
στοιχείων σε σχέση με το ενιαίο υπόβαθρό που θα επιλεγεί. Οι διορθώσεις που θα 
απαιτηθούν θα υλοποιηθούν από τους Δήμους συνεπικουρούμενων από τον Ανάδοχο του 
έργου.  

2.Να πραγματοποιηθεί έλεγχος των γεωγραφικών στοιχείων κάθε ΣΦΗΟ ως προς την τήρηση των 
προδιαγραφών. Οι τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν θα υλοποιηθούν από τους Δήμους 
συνεπικουρούμενων από τον Ανάδοχο του Έργου.  

3.Εφόσον ολοκληρωθούν οι έλεγχοι [1] και [2] και διορθωθούν οι τυχόν αποκλίσεις/σφάλματα, να 
γίνει ενοποίηση των ομοειδών θεματικών επιπέδων και να δημιουργηθούν ευρύτερα 
θεματικά επίπεδα από τον Ανάδοχο της Υπηρεσίας.

4.Εφόσον δημιουργηθούν τα θεματικά επίπεδα που περιλαμβάνουν το σύνολο των εκπονηθέντων 
ΣΦΗΟ, είναι δυνατή η δημοσιοποίηση των χωρικών στοιχείων που θα επιλεγούν στην 
Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ Mapsportal με την υποστήριξη της 
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό, τα επίπεδα θεματικών πληροφοριών των ΣΦΗΟ που θα 
περιλαμβάνουν αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, θα είναι διαθέσιμα προς όλους και ανοικτά για την 
υλοποίηση κατάλληλων εφαρμογών, με συνέπεια να υποστηριχθεί βέλτιστα η προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. 

Ι.2.2. Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη 

Σκοπός του παρόντος είναι:
η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των θέσεων στάθμευσης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων,
η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών,
η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων,
η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα υποβοηθήσει στην επίτευξη των παραπάνω.

http://geoportal.ypen.gr/
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Τα οφέλη της υπηρεσίας: 
 Η δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου, προσφέροντας επίσημη και άμεση ενημέρωση στους 

χρήστες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
 Η υποστήριξη του ψηφιακού προφίλ του ΥΠΕΝ αλλά και των Δήμων, 
 Η Βελτιστοποίηση του τρόπου διάθεσης των δεδομένων. 

Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης:
Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα,
Μηδενικοί ρύποι,
Πολύ χαμηλό κόστος κίνησης,
Μηδενικά επίπεδα ηχορύπανσης,
Δυνατότητα παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
Κινητικότητα με εναλλακτικούς τρόπους μέσω των δικτύων φόρτισης,
Λιγότερα service και συντήρηση.

Ι.3. Αναλυτικό αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η παρεχόμενη υπηρεσία αναλύεται στις ακόλουθες  δύο (2) ΦΑΣΕΙΣ: 

ΦΑΣΗ Α: Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων 

Α.1.: Δημιουργία Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων

Στη ΦΑΣΗ Α της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
ανάπτυξη της κατάλληλης γεωγραφικής βάσης δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
θεματικών επιπέδων που θα χρησιμοποιηθούν στις μελέτες των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων. Στο εν λόγω Τεύχος θα περιγράφονται:

- Κανόνες και κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των 
δεδομένων,

- Μοντέλα δεδομένων για κάθε κατηγορία (πχ. οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κλπ.),

- Διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου των χωρικών δεδομένων,

- Διαδικασίες ενσωμάτωσης και προβολής των παραπάνω δεδομένων στην Διαδικτυακή Πύλη 
Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ Mapsportal.

Η γεωγραφική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των φορτιστών και τα 
χαρακτηριστικά αυτών, όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο 
στάδιο της ανάλυσης για τον προσδιορισμό της θέσης των φορτιστών, όπως αυτά περιγράφονται 
στην Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380/Β/2020).

Για το σκοπό αύτό ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει πρότυπα (Templates) θεματικά επίπεδα σε μορφή 
shapefiles, κενά και σύμφωνα με τις προτεινόμενες προδιαγραφές, τα οποία θα καλύπτουν το 
σύνολο των θεματικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν. Τα εν λόγω πρότυπα θεματικά επίπεδα 
shapefiles, θα διαθέτουν τους απαραίτητους ορισμούς στα θεματικά τους χαρακτηριστικά, και θα 
δωθούν στους Δήμους για τη συμπλήρωση των στοιχείων τους.
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Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει, τα απαραίτητα δεδομένα, 
το μοντέλο των δεδομένων, καθώς και το μοντέλο των μεταταδεδομένων σύμφωνα με την 
Οδηγία Inspire.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Α: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1.: Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων 

ΦΑΣΗ Β: Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην Ανάπτυξη, Διαχείριση και Προβολή της Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων

Η ΦΑΣΗ Β της σύμβασης αφορά την Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην ανάπτυξη, επέκταση, διαχείριση και 
προβολή της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, αποβλέποντας στη δημιουργία ενός ομοιογενούς, 
χρηστικού και σύγχρονου εργαλείου. Η υποστήριξη αφορά στα ακόλουθα:

1) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην ανάπτυξη και λειτουργία της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων για τη 
Διαχείριση και Προβολή των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων 

2) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη διαδικασία συγκέντρωσης όλων των ψηφιακών αρχείων και δεδομένων 
των Δήμων με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων που θα δημιουργηθεί 
(και σύμφωνα με την Παράγραφο Ι.2.1). 

3) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στον έλεγχο των ψηφιακών αρχείων των Δήμων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συμβατότητά τους με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που θα δημιουργηθεί (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1) και 
η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή τους στη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων που θα δημιουργηθεί (και 
σύμφωνα με την Παράγραφο Ι.2.1). 

4) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην προσαρμογή των όποιων αποκλίσεων παρατηρηθούν ή εντοπισθούν 
στα δεδομένα των Δήμων και οι οποίες είναι δυνατό να διορθωθούν εσωτερικά από το ΥΠΕΝ (και 
σύμφωνα με την Παράγραφο Ι.2.1). 

5) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην επικοινωνία με τους Δήμους (π.χ. γραπτή ή ηλεκτρονική ή τηλεφωνική 
ή δια ζώσης ή με άλλο πρόσφορο μέσο, π.χ. τηλεδιάσκεψη, κ.α.), τόσο κατά τη σύνταξη των 
ηλεκτρονικών αρχείων των ΣΦΗΟ, για την παροχή διευκρινήσεων, όσο και κατά τον έλεγχο των 
ηλεκτρονικών αρχείων των ΣΦΗΟ, ώστε να αρθούν οι όποιες τυχόν αποκλίσεις παρατηρηθούν ή 
εντοπιστούν στα δεδομένα των Δήμων και οι οποίες δε μπορούν να διορθωθούν από το ΥΠΕΝ (και 
σύμφωνα με την Παράγραφο Ι.2.1).

6) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη εξασφάλιση της συμβατότητας των δεδομένων των ΣΦΗΟ  με λοιπά 
αρχεία χωρικών και πολεοδομικών δεδομένων του ΥΠΕΝ από τους Δήμους, π.χ. τα Τοπικά 
Πολεοδομικά Σχέδια που αναμένεται να συνταχθούν άμεσα, κ.ά. 

7) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής ή λοιπού ψηφιακού 
πληροφοριακού υλικού που να παρουσιάζει την πρόοδο των εργασιών της Γεωγραφικής Βάσης 
δεδομένων του ΥΠΕΝ με τα δεδομένα των ΣΦΗΟ. Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη δικτύωση της με λοιπές 
βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και θα υποδειχθούν από το ΥΠΕΝ.

8) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση των αναγκαίων βεβαιώσεων προς τους Δήμους κατόπιν 
ενσωμάτωσης όλων των αναγκαίων δεδομένων των Δήμων, ώστε να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή 
των ΣΦΗΟ από το Πράσινο Ταμείο. 

9) Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο, όπου αυτή απαιτηθεί και για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Β:

Οκτώ (8) Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εργασιών 

Ι.4. Τόπος παροχής των Υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών από τον ανάδοχο θα γίνει α) από το γραφείο του αλλά και β) επί τόπου με 
έναν εκπρόσωπό του, στα γραφεία του ΥΠΕΝ σε χώρο/γραφείο που θα εξασφαλιστεί για αυτόν. Η 
παροχή των επί τόπου υπηρεσιών θα γίνεται σε καθημερινή βάση και για 5 ημέρες την εβδομάδα, 
κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Υλοποίησης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας θα ορίσει τον εκπρόσωπο του αναδόχου που θα βρίσκεται επί τόπου στα 
γραφεία του ΥΠΕΝ ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας. 

Ι.5. Χρόνος Παροχής των Υπηρεσιών – Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δυο (2) έτη από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ι.6 Δομή Ομάδας Υλοποίησης της παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Η Ομάδα Υλοποίησης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας ορίζεται ως ακολούθως

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:
1.Υπεύθυνος Ομάδας (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) και ειδικότερα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) ή ανώτερο στην Ανάλυση Χώρου ή άλλο συναφές 
αντικείμενο 
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον δέκα (10) έτη
4) Εμπειρία σε τουλάχιστον δέκα (10) έργα/μελέτες/υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό 
γεωπληροφοριακών συστημάτων

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:
1. Μέλος Ομάδας 1 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) 
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή ανώτερο, στον πολεοδομικό ή/και κυκλοφοριακό ή/και 
αστικό σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο
3) Επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον 15 έτη σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή 
λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο το συνδυασμένο χωρικό και 
κυκλοφοριακό ή το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή άλλο συναφές 
αντικείμενο.
4) Εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
τη βιώσιμη κινητικότητα

2. Μέλος Ομάδας 2 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής θετικής κατεύθυνσης
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) έτη
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4) Εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
γεωπληροφοριακά συστήματα 

3. Μέλος Ομάδας 3 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) και ειδικότερα Αγρονόμου & Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού 
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) ή ανώτερο, στη Γεωπληροφορική ή σε άλλο συναφές 
αντικείμενο
3) Γενική επαγγελματική εμπειρία μηχανικού τουλάχιστον πέντε (5) έτη
4) Εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ερευνητικά έργα που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη Γεωπληροφοριακών συστημάτων ή/και Πλατφορμών Πληθοπορισμού ή/και Πυλών 
Ανοικτών Δεδομένων.

4) Μέλος Ομάδας 4 (1 άτομο), με τα ακόλουθα προσόντα:
1) Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) 
2) Εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα/μελέτες/υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
γεωπληροφοριακών συστημάτων 
3) Πιστοποίηση στην χρήση λογισμικού γεωπληροφοριακών συστημάτων

Για τα στελέχη αυτά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις τεχνικές τους 

προσφορές:

Βιογραφικά σημειώματα
Αντίγραφα των ζητούμενων τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών

Αποδεικτικά εμπειρίας και υλοποίησης έργων/μελετών/υπηρεσιών

 Τις προβλεπόμενες Υπεύθυνες δηλώσεις (τη συνεργασία των μελών της ομάδας 
υλοποίησης, την τεχνική υποδομή, κ.α.)

Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Υλοποίησης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας θα ορίσει τον εκπρόσωπο του 
αναδόχου που θα βρίσκεται επί τόπου στα γραφεία του ΥΠΕΝ ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης 
της υπηρεσίας. 

Ι.7. Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις Υλοποίησης – Παραδοτέα Παρεχόμενης Υπηρεσίας

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Φάσεις Υλοποίησης της υπηρεσίας, τα 
παραδοτέα ανά φάση καθώς και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης το οποίο είναι συνολικά δύο (2) 
έτη από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ι.7.1. Φάσεις και Παραδοτέα ανά Φάση

Οι Φάσεις Υλοποίησης είναι οι εξής:
Φάση Α: Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων: Πρέπει 

να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Παραδοτέα: 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.: Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων:  Ολοκλήρωση σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Φάση Β: Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην Ανάπτυξη, Διαχείριση και Προβολή της Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων:  Πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) ετών από την ανάρτηση της σύμβασης 
στο ΚΗΜΔΗΣ.

Παραδοτέα: 
Οκτώ (8) Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εργασιών (κατά τους μήνες 3,6,9,12,15,18,21 και 
24 από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Στην όγδοη και τελευταία Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών θα περιλαμβάνεται και 
απολογισμός/ συγκεντρωτική καταγραφή των πεπραγμένων της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Ι.7.2. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέων

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων της υπηρεσίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα (σε μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 

ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Α Π.1: Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων  

Μ2

Β Π.2: 1η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ3
Β Π.3: 2η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ6
Β Π.4: 3η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ9
Β Π.5: 4η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ12
Β Π.6: 5η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ15
Β Π.7: 6η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ18
Β Π.8: 7η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ21
Β Π.9: 8η Έκθεση Προόδου Εργασιών Μ24

Ι.7.3. Πληρωμή της Υπηρεσίας

Η πληρωμή και εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, μετά την εκάστοτε παραλαβή του παραδοτέων της παρούσας υπηρεσίας από 
την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το ΥΠΕΝ (αρθ. 221, παρ.11δ, 
Ν.4412/2016). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά του 
αναδόχου.

Η πληρωμή της παρούσας υπηρεσίας θα υλοποιηθεί τμηματικά και ως ακολούθως:

1η Πληρωμή: 30% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση των παραδοτέων Π.1 και Π.2 (3ος 
Μήνας)
2η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.3. (6ος μήνας)
3η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.4. (9ος μήνας)
4η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.5. (12ος μήνας)
5η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.6. (15ος μήνας)
6η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.7. (18ος μήνας)
7η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.8. (21ος μήνας)
8η Πληρωμή: 10% του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π.9. (24ος μήνας)
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Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από το ΥΠΕΝ και το Πράσινο 
Ταμείο. 

 Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής, είναι: 

1.Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια 
επιτροπή.
2.Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για υπηρεσίες/ παραδοτέα.
3.Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4.Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
5.ΙΒΑΝ δικαιούχου υπογεγραμμένο από Τράπεζα ή πρώτη σελίδα βιβλιαρίου του δικαιούχου σε 
φωτοαντίγραφο.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [άρθρο 350 παρ 3 ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθ. 1191, (Β΄969)].
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 20% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 ν.4172/2013). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής:
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας 
Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 

 Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 100015996

 Ταχ. Δ/νση / Πόλη / Τ.Κ:  Aμαλιάδος 17, 11523,  Αθήνα

 Αρμόδιος για Πληροφορίες: Κ. Ράλλης ,Ολ.Λιλιοπούλου

 Ηλ. Ταχυδρομείο :  k.rallis@prv.ypeka.gr

 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ypen.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού  60.000,00€ 
(χωρίς ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η “Σχεδιασμός & Ανάπτυξη 
Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων”»

Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες με τα ακόλουθα CPV:
72500000 – 0: Υπηρεσίες πληροφορικής, 
72200000 -7 : Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
38221000 – 0: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

mailto:k.rallis@prv.ypeka.gr
http://www.ypen.gov.gr/
http://www.cpv.enem.pl/el/72200000-7
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …):

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

Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη 
με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού 
για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Αν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
Ο «γενικός» ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού   φορέα   για   τον   αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη

σχετική διακήρυξη :

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

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

Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών   κινδύνων   του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

[……]
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σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας - Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα 
Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ…….. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της υπ. αριθ. ---…………- Διακήρυξης 
( ΑΔΑΜ: ----------/ ΑΔΑ----------) για τον “Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για 
τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”»

Ο/Η

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή
είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας 
Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
“Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων”»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ / E-MAIL:
ΑΦΜ-ΔΟΥ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ. Νομίμου Εκπροσώπου:

Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α. .Τ.) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω 
οικονομικού φορέα και αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για τον “Σχεδιασμό & Ανάπτυξη 
Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”» 
όπως αυτό περιγράφεται στην με αρ. πρωτ.……………………………………………………….… 
(ΑΔΑΜ:………………………….………………………………………..) διακήρυξη, υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

“Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή 
των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”»

ΑριθμητικώςΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ): Ολογράφως

Αριθμητικώς

Φ.Π.Α 24%: Ολογράφως
ΑριθμητικώςΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 

Φ.Π.Α.): Ολογράφως

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Αφού έλαβα γνώση των ορών της με αρ. πρωτ. …………..…………………. (ΑΔΑΜ:
………………………….………..……..) διακήρυξης για την παρούσα  παροχή υπηρεσιών, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

       Ημερομηνία:......... /............./2020.

            Για τον προσφέροντα

                                                                                                                         Σφραγίδα/Υπογραφή
                                                                                                          (Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  /  Ημερομηνία έκδοσης
……………………………..

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας 
Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ. ..... σύμβασης: “Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού 
συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”»
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /........................... του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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