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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

Με ηελ αξηζκ. 375/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ 

απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ σο εηαίξνο κεηαθνξάο ελφο πνιπζπιιεθηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ εγρεηξήκαηνο ζην έξγν Vilawatt UIA transfer mechanism, ην νπνίν 

ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηηο πφιεηο λα θαζνδεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηεο 

ελέξγεηαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θαηλνηφκνπ δνκήο δηαθπβέξλεζεο ελεξγεηαθψλ 

δξάζεσλ (ζηελ αξρηθά πξνηεηλφκελε απφ ην έξγν κνξθή κηαο ηνπηθήο ζχκπξαμεο 

δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα & πνιηηψλ). πκκεηέρνπλ επίζεο εθηφο απφ ηελ 

επηθεθαιήο πφιε Viladecans, Ιζπαλία θαη 2 πφιεηο απφ ηελ Οπγγαξία (Nagykanizsa) 

θαη ην Βέιγην (Eriges Seraing).  

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη πεξίπνπ έλα έηνο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κέρξη θαη ην επηέκβξην 2022 ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο. 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγίαο κηαο θαηλνηφκνπ 

δνκήο δηαθπβέξλεζεο ελεξγεηαθψλ δξάζεσλ (ζηελ αξρηθά πξνηεηλφκελε απφ ην έξγν 

κνξθή κηαο ηνπηθήο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα & πνιηηψλ). Η δνκή απηή 

ζα δηεξεπλεζεί αλ κπνξεί λα εμππεξεηεί έσο ηέζζεξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ππεξεζηψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο & ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, φπσο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ηεο ζην ηνπηθφ επίπεδν. Οη ππιψλεο απηνί αθνξνχλ: ζηνλ ελεξγεηαθφ 

εθνδηαζκφ, ζηελ ελεξγεηαθή θνπιηνχξα, ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ θαη 

ζηελ ελδερφκελε κνξθή κηαο κεζφδνπ αληαπνδνηηθήο δξάζεο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε 

ηελ επίηεπμε ζηφρσλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  
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Σν έξγν απνζθνπεί ηδηαίηεξα ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θνπιηνχξαο ησλ πνιηηψλ 

θαη ηαπηφρξνλα ζηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε απφ ηνλ Γήκν κηαο πξαγκαηηθά βηψζηκεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζε 

ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο & θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα, 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ζηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο.   

Σν έξγν Vilawatt  πεξηιακβάλεη έλα επξχ πιέγκα δξάζεσλ & ελεξγεηψλ φπσο:  

 ζπλερείο δξάζεηο δηθηχσζεο & ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ, 

αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν,  

 ζπλερείο δξάζεηο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, κάζεζεο & ππνζηήξημεο κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο, 

 ζχλζεζε - νξγάλσζε & δηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο κηαο ηδηαίηεξα δηεπξπκέλεο 

Σνπηθήο Οκάδαο  Γξάζεο (ULG),  

 αλαιπηηθή κεζνδνινγηθή δηεξεχλεζε κεηαθνξάο ησλ ππιψλσλ ηεο θαιήο  

πξαθηηθήο ηνπ επηθεθαιήο εηαίξνπ Viladecans,  

 επηζθέςεηο κειέηεο (δηα δψζεο, ειεθηξνληθά θαη πβξηδηθά),  

 ζεκηλάξηα – εξγαζηήξηα – επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη αμηνινγήζεηο κεηαμχ ησλ 

πφιεσλ - εηαίξσλ,  

 εηδηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ζρεδηαζκνχ ηεο δξάζεο κεηαθνξάο (Investment 

Plan),  

 πξνζαξκνγή ηνπ εηδηθνχ εξγαιείνπ Scorecard κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηαίξσλ 

ζε απηφ αλά ππιψλα  

 ζπλερή ζχληαμε – επηκέιεηα θαη παξνρή δεδνκέλσλ, εξσηεκαηνινγίσλ, 

εθζέζεσλ, αλαθνξψλ θ.ιπ. ππεξεζηψλ  (απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

εηαηξηθήο κειέηεο κεηαθεξζηκφηεηαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαθεξζηκφηεηαο) πξνο  ηνλ επηθεθαιήο Ιζπαλφ εηαίξν ζχκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact.   

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θη εμαηηίαο ησλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ, θξίλεηαη σο απαξαίηεην ν 

Γήκνο  Σξηθθαίσλ λα αλαζέζεη ην έξγν κε ηίηιν «Τπεξεζίεο Δηδηθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο Urbact γηα ηελ 

κεηαθνξά & εθαξκνγή ηνπ έξγνπ Vilawatt UIA transfer mechanism»  ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Vilawatt UIA transfer mechanism  πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην πξφγξακκα ≪URBACT III 2014-2020≫  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

Δζληθνχο Πφξνπο. 

H νκάδα ησλ 3 Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ δεηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη πιήξσο 

ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δπλεηηθήο 

κεηαθεξζηκφηεηαο ηεο πξαθηηθήο ηεο πφιεο Viladecans θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

επηθεθαιήο εηαίξνπ, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηαπηφρξνλα κε κεγάιε πνιπηνκεαθή 

επάξθεηα θαη εκπεηξία, ηα αληηθείκελα  ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο,  ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ηνπ ζπληνληζκνχ δηαθπβέξλεζεο ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηεο 

δηεξεχλεζεο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ 
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ζπλδπαζηηθά ζε ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη 

ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα παθέηα εξγαζίαο 2 θαη 3 ( WP 2 -3) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ δειηίνπ ηεο πξφηαζεο. 

θνπφο θαη ηφρνη ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ  

Οη επί κέξνπο ππεξεζίεο  - αληηθείκελα ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, κε εηδηθή αλαθνξά ζηνλ θάζε έλα εηδηθφ ξφιν κηαο 

ζπλεξγαδφκελεο νκάδαο ηξηψλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ηηο 

ππνζηεξίμνπλ, είλαη: 

Α. Δπηθεθαιήο Δηδηθφο Δκπεηξνγλψκνλαο Έξγνπ (ΔΔΔΔ) - πληνληζηήο Σνπηθήο 

Οκάδαο Γξάζεο (Trikala Vilawatt ULG Coordinator – Lead expert)  

• θεληξηθφο ζχλδεζκνο  ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ κε ηνλ επηθεθαιήο εηαίξν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο κειέηεο κεηαθεξζηκφηεηαο ησλ ππιψλσλ ηεο πξαθηηθήο, 

• ζπληνληζηήο θαη αξκφδηνο γηα ηε ζχλζεζε - νξγάλσζε & δηαρείξηζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηδηαίηεξα δηεπξπκέλεο Σνπηθήο Οκάδαο  Γξάζεο (ULG) ησλ 

Σξηθάισλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο άιινπο 2 

εηδηθνχο ζεκαηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, 

• αξκφδηνο γηα ηελ πξνεξγαζία θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

Σνπηθήο Οκάδαο Γξάζεο (δηαδηθηπαθά ή κε θπζηθή παξνπζία), 

• αξκφδηνο γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο Σνπηθήο Οκάδαο Γξάζεο,  

• αξκφδηνο γηα ηελ ζχληαμε ηεο εηδηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζρεδηαζκνχ ηεο 

δξάζεο κεηαθνξάο (Investment plan) θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

δηεξεχλεζεο κεηαθεξζηκφηεηαο ησλ ππιψλσλ – ππεξεζηψλ ηεο πξαθηηθήο ηνπ 

επηθεθαιήο εηαίξνπ (ηη κπνξεί λα είλαη κεηαθέξζηκν πξνο εθαξκνγή θαη πσο),  

• αξκφδηνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθεξζηκφηεηαο ηεο 

θαηλνηφκνπ δνκήο δηαθπβέξλεζεο ελεξγεηαθψλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο 2 εηδηθνχο ζεκαηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, 

• ζπλαξκφδηνο κε ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο άιινπο 2 εηδηθνχο ζεκαηηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ ζπλερή ζχληαμε – επηκέιεηα θαη παξνρή δεδνκέλσλ, 

εξσηεκαηνινγίσλ, εθζέζεσλ, αλαθνξψλ θιπ ππεξεζηψλ  (απαξαίηεηα γηα ηελ 

πξψηε πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έσο ηελ εθπφλεζε ηεο εηαηξηθήο 

κειέηεο κεηαθεξζηκφηεηαο) πξνο  ηνλ επηθεθαιήο Ιζπαλφ εηαίξν ζχκθσλα κε 

ηελ κεζνδνινγία ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact,  

• αξκφδηνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο 

εθ κέξνπο ηεο εθάζηνηε ειιεληθήο απνζηνιήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 

εηαηξηθέο ζπλαληήζεηο αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλεο σο θαη’ ειάρηζηνλ κηα θάζε 

ηξίκελν (δηαδηθηπαθά ή κε θπζηθή παξνπζία), 

• αξκφδηνο γηα ηελ ζχληαμε ησλ απνινγηζηηθψλ εθζέζεσλ απφ ηελ ζπκκεηνρή 

ζηηο εηαηξηθέο ζπλαληήζεηο (δηαδηθηπαθά ή κε θπζηθή παξνπζία), 
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• αξκφδηνο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ απφ 

πιεπξάο Γήκνπ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαζνδήγεζεο (steering committee) σο πξνο ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ηερληθήο θχζεο (ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη 

επηθνπξηθά καδί κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ) θαη 

• αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο, δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ.  

Β. 2 Δηδηθνί Θεκαηηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο Έξγνπ (ΔΘΔΔ) - Μέιε νκάδαο έξγνπ 

(Trikala Vilawatt Add-hoc experts)  

• Θεκαηηθνί ζχλδεζκνη ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ κε ηνλ επηθεθαιήο εηαίξν κέζσ 

ηνπ ΔΔΔΔ, αξκφδηνη γηα ηε δηαδηθαζία κεηαθεξζηκφηεηαο ησλ ππιψλσλ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ελεξγεηαθήο θνπιηνχξαο,  ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 

θηηξίσλ θαη ηεο κεζφδνπ αληαπνδνηηθήο δξάζεο, 

• ζπλαξκφδηνη κε ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ ΔΔΔΔ γηα ηελ ζπλερή ζχληαμε 

– επηκέιεηα θαη παξνρή δεδνκέλσλ, εξσηεκαηνινγίσλ, εθζέζεσλ, αλαθνξψλ 

θιπ ππεξεζηψλ  πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππιψλεο ηνπ έξγνπ (γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 

έξγνπ κεηά απφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κεηαθεξζηκφηεηαο),  

• αξκφδηνη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ηξαηεγηθήο Δλεξγεηαθήο Μεηάβαζεο ηνπ 

Γήκνπ σο πξφζζεην δηαθξηηφ ηκήκα ηεο εηδηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο 

ζρεδηαζκνχ ηεο δξάζεο κεηαθνξάο (Investment plan), κε έληαζε ζηελ 

ελεξγεηαθή & ζηελ πεξηβαιινληηθή απνδνηηθφηεηα θαη ζην ζρεδηαζκφ 

παζεηηθψλ θηηξίσλ, 

• εηδηθά ζεκαηηθά κέιε εξγαζίαο ηεο Σνπηθήο Οκάδαο Γξάζεο, γηα ηηο επί 

κέξνπο  δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ππιψλεο ηνπ έξγνπ,  

• αξκφδηνη γηα ηελ δπλακηθή πξνζαξκνγή κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ηνπ εηδηθνχ 

εξγαιείνπ Scorecard κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γήκνπ σο εηαίξν ζε απηφ αλά 

ππιψλα θαη 

• εηδηθά ζεκαηηθά κέιε εξγαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθεξζηκφηεηαο ηεο 

θαηλνηφκνπ δνκήο δηαθπβέξλεζεο ελεξγεηαθψλ δξάζεσλ γηα ηηο επί κέξνπο  

δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ππιψλεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ θαη επηπιένλ άηνκα ησλ 3 εηδηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ σο ππνζηεξηθηηθά ζε απηνχο γηα ηελ  πινπνίεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

Οη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ εθάζηνηε επηκέξνπο ππν-παξαδνηέσλ ζα αθνινπζνχλ ηηο 

αλάγθεο  ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ, φπσο ζα 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ.  

Όια ηα ππν-παξαδνηέα ζα πεξηιακβάλνληαη σο παξαξηήκαηα ζηα ηξία απνινγηζηηθά 

παξαδνηέα ηνπ αλαδφρνπ – απνινγηζηηθέο εθζέζεηο έξγνπ.  
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Οη απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ επηηειηθή αλαθνξά φισλ ησλ επί 

δξάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ επί κέξνπο ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο κε παξαπνκπέο 

ζηα επί κέξνπο ππν-παξαδνηέα ησλ παξαξηεκάησλ.  

Θα ζπληάζζνληαη κε βάζε ηελ ειιεληθή γιψζζα σο πξνο ηελ επηηειηθή αλαθνξά – 

πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ, αιιά φπνπ απαηηείηαη ζηελ ξνή ηεο 

απνινγηζηηθήο έθζεζεο θαη θπξίσο ζηα παξαξηήκαηα ηεο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ειεχζεξα θαη ε αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο αλάγθε κεηάθξαζεο ησλ θεηκέλσλ πξνο 

εηαηξηθή ρξήζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Πεξηγξαθηθά θαη γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο πξνβιέπεηαη: 

Πεξίνδνο 1:   απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο έσο 9/11/2021 (Δλδεηθηηθέο θαη φρη 

πεξηνξηζηηθέο Γξάζεηο 1
εο

 Πεξηφδνπ): 

 Παξνπζίαζε ππιψλσλ θαιήο πξαθηηθήο. 

 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο κεηαθνξάο. 

 Πξνεηνηκαζία εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 ηνηρεία παξνχζαο θαηάζηαζεο.  

 Γηαδηθαζίεο απνηχπσζεο ζπλζεθψλ κεηαθεξζηκφηεηαο. 

 On line δηκεξείο ηερληθέο ζπλαληήζεηο & επηζθέςεηο εξγαζίαο. 

 Δπηκέιεηα πιηθνχ εξγαζίαο γηα ηελ ΣΟΓ.  

 Γεκηνπξγία ηεο ΣΟΓ θαη νξγάλσζε πιαηζίνπ ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο. 

 Έλαξμε εθπφλεζεο εηδηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζρεδηαζκνχ ηεο δξάζεο 

κεηαθνξάο (Investment plan). 

 Αξρηθή έθδνζε εξγαιείνπ Scorecard.  

 Τιηθφ επί ησλ δξάζεσλ γηα πνιίηεο – θνξείο.   

Παξαδνηέν 1
εο

 Πεξηφδνπ – Π1: Απνινγηζηηθή Έθζεζε 1
εο

 Πεξηφδνπ. Θα 

πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, φπσο θαη ηα ζρεηηθά 

θείκελα εξγαζίαο.  Σν παξαδνηέν απηφ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ 

απνινγηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ πινπνηήζεθαλ ή απαηηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή πξηλ ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη βξίζθνληαη ελδερνκέλσο ζε 

εθθξεκφηεηα γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, βαζηδφκελν ζε ζπλαθέο πιηθφ πνπ ζα ιάβεη 

ειεθηξνληθά αξκνδίσο ν αλάδνρνο. 

Πεξίνδνο 2: απφ 10/11/2021 έσο 09/04/2022 (Δλδεηθηηθέο θαη φρη πεξηνξηζηηθέο 

Γξάζεηο 2
εο

 Πεξηφδνπ): 

 Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία κεηαθεξζηκφηεηαο θαιήο πξαθηηθήο αλά ππιψλα. 

 On line δηκεξείο ηερληθέο ζπλαληήζεηο & επηζθέςεηο εξγαζίαο.  

 πλαληήζεηο ηεο ΣΟΓ. 

 Οινθιήξσζεο εθπφλεζεο εηδηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζρεδηαζκνχ ηεο 

δξάζεο κεηαθνξάο (Investment plan). 

 Δηαηξηθή ζπλάληεζε ζηα Σξίθαια (ελδερνκέλσο θαη δηαδηθηπαθά) – ηκήκα 

ζρεηηθφ κε ηηο δξάζεηο κεηαθεξζηκφηεηαο ηεο θαιήο πξαθηηθήο 
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 Αλαζεσξεκέλε έθδνζε εξγαιείνπ Scorecard.  

 Τιηθφ επί ησλ δξάζεσλ γηα πνιίηεο – θνξείο.   

Παξαδνηέν 2
εο

 Πεξηφδνπ – Π2: Απνινγηζηηθή Έθζεζε 2
εο

 Πεξηφδνπ. Θα 

πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηα ζρεηηθά 

θείκελα εξγαζίαο. 

Πεξίνδνο 3: απφ 10/04/2022 έσο 09/09/2022 (Δλδεηθηηθέο θαη φρη πεξηνξηζηηθέο 

Γξάζεηο 3
εο

 Πεξηφδνπ): 

 Σειηθά ζηνηρεία κεηαθεξζηκφηεηαο θαιήο πξαθηηθήο αλά ππιψλα. 

 On line δηκεξείο ηερληθέο ζπλαληήζεηο & επηζθέςεηο εξγαζίαο.  

 πλαληήζεηο ηεο ΣΟΓ. 

 Οινθιήξσζεο εθπφλεζεο ηνπ εηδηθνχ ηκήκαηνο ηεο εηδηθήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο (Investment plan): ηξαηεγηθή Δλεξγεηαθή Μεηάβαζε 

ηνπ Γήκνπ. 

 Σειηθή έθδνζε εξγαιείνπ Scorecard.  

 Σειηθά απνηειέζκαηα  σο πξνο ηελ θαηλνηφκν δνκή δηαθπβέξλεζεο 

ελεξγεηαθψλ δξάζεσλ. 

 Σειηθή έθζεζε κεηαθεξζηκφηεηαο επί ησλ ππιψλσλ ηεο θαιήο πξαθηηθήο.  

 Σειηθή εηαηξηθή ζπλάληεζε ζηε Viladecans (ελδερνκέλσο θαη δηαδηθηπαθά). 

 Τιηθφ επί ησλ δξάζεσλ γηα πνιίηεο – θνξείο.   

Παξαδνηέν 3
εο

 Πεξηφδνπ – Π3: Απνινγηζηηθή Έθζεζε 3
εο

 Πεξηφδνπ (Θα 

πεξηιακβάλεη (ελδεηθηηθά) αλαθνξέο ζηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηα 

ζρεηηθά θείκελα εξγαζίαο). 

H Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξαθνινπζεί - επνπηεχεη - θαζνδεγεί ηε ζπλνιηθή πνξεία 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ ζρεηηθή νκάδα έξγνπ ησλ ζηειερψλ ηεο θαη ζα παξέρεη 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ζηνλ Αλάδνρν θάζε είδνπο πιεξνθνξία θαη ζηνηρεία πνπ 

ηπρφλ ρξεηάδεηαη εηδηθά ηελ πεξίνδν  εγθαηάζηαζεο ηνπ ζην έξγν, θαζψο θαη ζα 

ππνβνεζά ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ, ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, πάληα 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επηθεθαιήο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Steering Committee  ηνπ 

έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη θαη ζην ρξνληθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο 

(νδεγνχο εθαξκνγήο, εξγαιεία, ζπζηήκαηα θ.ιπ.) φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα Urbact θαη φζα 

πεξηιακβάλνληαη ζην Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ θαη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ 

επηθεθαιήο εηαίξν (LP).   
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Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, λα ηηο αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα 

ζηειέρε ηεο πνπ ζα νξηζηνχλ σο αξκφδηα γηα ην έξγν.  

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

Δβδνκήληα Σεζζάξσλ ρηιηάδσλ Δπξψ (74.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15-6117.0005   ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Σξηθθαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021-2022. Η ρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη απφ ην 

Πξφγξακκα URBACT III 2014-2020.  

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη πεξίπνπ έλα έηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

κέρξη θαη ην επηέκβξην 2022 ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε 

ιήμε ηεο παξάηαζεο. 

εκείσζε 1: Σα έμνδα κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ εηδηθψλ  

εκπεηξνγλσκφλσλ, εθφζνλ θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ  ζηηο εηαηξηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ 

έξγνπ κε θπζηθή παξνπζία ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην 

ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο κε ηίηιν ≪Expert and other non-staff travel≫ έξγνπ θαη δε 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

εκείσζε 2: πλεδξηάζεηο ηεο Σνπηθήο Οκάδαο Γξάζεο (ΣΟΓ) ηνπ έξγνπ ζα 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Γεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο 

ησλ ΣΟΓ ζην έξγν ε Αλαζέηνπζα Αξρή δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο – ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ ζα πξνηείλεη ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο 

θαιείηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

έξγν εθφζνλ ην αλαιάβεη, ηερληθέο ηνπ  πξνγξάκκαηνο Urbact πνπ απνηεινχλ ηηο 

πιένλ απνηειεζκαηηθέο γηα νξγάλσζε – ιεηηνπξγία εκπιεθνκέλσλ (stakeholders) ζε 

έξγα δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο αζηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία, 

πινπνίεζε θαη απνηίκεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ν αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

αξκφδηα ζηειέρε – κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.    

 

 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο   

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

3. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία:  

λα πξνθχπηεη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη έρεη κέζν θχθιν 

εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  (ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηα 

ηνηο εθαηφ (200%) ηνπ πνζνχ ρσξίο ΦΠΑ 24% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

Αλ δελ απαηηείηαη απφ ηνλ Νφκν ε ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ ζα βεβαηψλεηαη κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ 

Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ.  

4. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. 

5. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

4. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα-Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

4.1. Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

α)  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο λα έρνπλ εθηειέζεη σο Αλάδνρνη 

ηνπιάρηζηνλ:  

Σξία (3) έξγα πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, απφ 

ηα νπνία  ην έλα (1) έξγν λα έρεη αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε δηαπεξηθεξεηαθνχ 

έξγνπ αζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact σο επηθεθαιήο (lead expert) ή 

ζεκαηηθφο (add-hoc) εκπεηξνγλψκνλαο ή ζπληνληζηήο δηθηχνπ ησλ ηξηψλ εηδψλ 

(ζρεδηαζκνχ – action planning , εθαξκνγήο – implementation ή κεηαθνξάο - transfer), 

έσο ηηο 4/6/2021 πνπ νινθιεξψζεθε ν 1
νο

 θχθινο πινπνίεζεο ησλ ηξηψλ εηδψλ 

δηθηχσλ (https://urbact.eu/all-networks).  

θαη 

β) λα δηαζέηνπλ Οκάδα Έξγνπ κε ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε σο εκπεηξνγλψκνλεο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη:  

o (1) Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ σο Δηδηθφ Δκπεηξνγλψκνλα (ΔΔΔΔ), επηθεθαιήο (lead 

expert) ή ζεκαηηθφ (add-hoc expert) εκπεηξνγλψκνλα ηεο επίζεκεο εγθεθξηκέλεο 

ιίζηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact (https://urbact.eu/experts-list) θαη  

https://urbact.eu/experts-list
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o (2) Μέιε σο Δηδηθνχο Θεκαηηθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο (ΔΘΔΔ) ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελεξγεηαθήο & ηεο πεξηβαιινληηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ – 

πηζηνπνίεζεο παζεηηθψλ θηηξίσλ, 

πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πιήξε πινπνίεζή ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο κε ηελ εμήο ειάρηζηε εκπεηξία θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 

Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ – Δπηθεθαιήο Δηδηθφο Δκπεηξνγλψκνλαο Έξγνπ (ΔΔΔΔ): 

1. Να είλαη απφθνηηνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο.  

2. Να δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ή/θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν. 

3. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 12εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

4. Να δηαζέηεη εκπεηξία απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ σο ππεχζπλνο νκάδαο έξγνπ 

ηερληθνχ ζπκβνχινπ ή εκπεηξνγλψκνλα ζηελ πινπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) νινθιεξσκέλσλ έξγσλ 

πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε δηαπεξηθεξεηαθνχ 

έξγνπ αζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact σο επηθεθαιήο (lead 

expert) ή ζεκαηηθφο (add-hoc) εκπεηξνγλψκνλαο ή ζπληνληζηήο δηθηχνπ θάζε 

είδνπο (ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο ή κεηαθνξάο) ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact. 

5. Να δηαζέηεη Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο  

Μέιε νκάδαο έξγνπ – Δηδηθνί Θεκαηηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο (ΔΘΔΔ): 

ΔΘΔΔ 1 

1. Να είλαη απφθνηηνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο.  

2. Να δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ή/θαη δηδαθηνξηθφ  ηίηιν. 

3. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

4. Να δηαζέηεη εκπεηξία απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

έξγα κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ή/θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελεξγεηαθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

5. Να δηαζέηεη Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.  

 

ΔΘΔΔ 2 

1. Να είλαη απφθνηηνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο.  

2. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

3. Να δηαζέηεη εκπεηξία απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

έξγα κε αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ ή/θαη ηε ζρεηηθή επίβιεςε - πηζηνπνίεζε 

παζεηηθψλ θηηξίσλ. 

5. Τπνβνιή πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 

ηελ έλδεημε:  

<ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΣΟΛΔΑ> 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ςνοπηικό  Διαγωνιζμό 

ηηρ Παποσήρ Τπηπεζιών 

«Τπεξεζίεο Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ & 
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Αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο Urbact γηα ηελ κεηαθνξά & εθαξκνγή ηνπ 

έξγνπ Vilawatt UIA transfer mechanism» 

Απ. Ππωη. Διακήπςξηρ  : ΥΥΥ 

Ημεπομηνία Διαγωνιζμού: (ΥΥ/ΥΥ/XXXX) 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Σξηθθαίσλ 
 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  

Ο  Φάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαη 

ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: α) ηνλ Τπνθάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο,  β) ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, γ) ηνλ Τπνθάθειν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Έθαζηνο εθ ησλ ηξηψλ Τπνθαθέισλ ππνρξεσηηθά 

αλαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηνλ ηίηιν αληηζηνίρσο. 

Οη πξνζθνξέο  ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα
1
, απηά 

γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 

                                                 
1
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβών αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χώρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειώνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χώρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακώσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών 
εγγράφων φζρουν κεώρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  
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94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 

νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
2
 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 

Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ 

ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο 

θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε 

Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «χκβαζε 

λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 

λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη 

εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ 

απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ 

ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην 

γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ 

λ.4250/2014. 

 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα 

πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.. 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 

 

6. Πεξηερφκελν θαθέισλ  πξνζθνξάο 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε 

κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

                                                                                                                                            
 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικών 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
2
 Πρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 

4605/2019 και τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  

Η ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

PromitheusESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο 

πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 

κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ 

ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ 

αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη 

ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

PromitheusESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε 

Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ. 

β)ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ, φια ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ Αλάδνρν βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά. 

πγθεθξηκέλα: 

 Σερληθή Έθζεζε γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο. 

 Παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο (φπσο απηά παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή), απνηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ θάζε 

παξαδνηένπ. Σα παξαδνηέα ζα θαζνξίδνληαη κε πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ελψ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ε δηαζθάιηζε εθαξκνζηκφηεηαο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη θαη 

ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

 Πίλαθαο  ζπλαθψλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ν Τπνςήθηνο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 

ππφδεηγκα: 

Α/Α 
Τίτλοσ 
έργου 

Χαρακτηριςμόσ του ωσ 
Ευρωπαΰκό 

Συγχρηματοδοτούμενο 

Αναθέτουςα 
Αρχή 

Αντικείμενο 
εργαςιών 

ςτον τομέα 
υπηρεςιών 

Περίοδοσ 
υλοποίηςησ 

Οικονομική 
αξία 

Ποςοςτό 
ςυμμετοχήσ 

θέςη 
οικονομικού 

φορέα 

Έγγραφα 
τεκμηρίωςησ 

          

Όπνπ:  «ΣΟΙΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ» λνείηαη ην απνδεηθηηθφ ηεο επηηπρνχο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ. Δηδηθφηεξα: 

α) Δάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ βεβαίσζεο νινθιήξσζεο έξγνπ ή αληίγξαθν ζπκβάζεσλ ή 

πξσηφθνιιν νινθιήξσζεο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη ζα έρνπλ ζπληαρζεί θαη 

αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.  
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β) Δάλ ν Πειάηεο είλαη Ιδησηηθφο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

ζρεηηθή βεβαίσζε-ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ ηδηψηε Φνξέα, ππνγεγξακκέλε απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ 

πίλαθα. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο απηψλ, δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα πεξί 

ηεο αιεζείαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο άξηηαο θαη επηηπρνχο νινθιήξσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε. εκεηψλεηαη φηη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ κε απεπζείαο 

επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Τπνςεθίνπ. 

Η εκπεηξία ηεο Οκάδαο έξγνπ απνδεηθλχεηαη κε αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 

ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν ξφινο «Τπεύθςνορ Έπγος ή Μέλορ Ομάδαρ Έπγος» ζην 

πξνθεξπζζφκελν έξγν. Σν βηνγξαθηθφ ζα πεξηέρεη θαη θαηάινγν (πίλαθα) έξγσλ, 

ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

σο Δπξσπατθφ πγρξεκαηνδνηνχκελν, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ κε αλαθνξά ζην 

δεηνχκελν ηνκέα ππεξεζηψλ, νη εκεξνκελίεο έλαξμεο/νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ε 

ζέζε  ζηελ αληίζηνηρε νκάδα έξγνπ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ. Η Γλψζε ηεο Αγγιηθήο 

απνδεηθλχεηαη βάζεη θαλφλσλ ΑΔΠ, ελψ φινη νη ηίηινη ή έγγξαθα γηα ηελ απφδεημε 

απηήο πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη θαη λα θαηαηίζεληαη, ν μελφγισζζνο 

ηίηινο θαη ε κεηάθξαζε απηνχ ζε απιά αληίγξαθα. 

ηηο πεξηπηψζεηο Κνηλνπξαμηψλ ή Δλψζεσλ ε δεηνχκελε εκπεηξία απνηππψλεηαη ζε 

έλα εληαίν Καηάινγν Έξγσλ (κε αλαθνξά ζην κέινο ηεο έλσζεο πνπ ηε δηαζέηεη). 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 

ππνςήθην, φπνπ αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά παξαδνηέν  θαη ηελ 

ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Σν γεληθφ 

ζχλνιν  ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο
.
 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε 

ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.   
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7. Κξηηήξηα αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Η νξζφηεηα αληίιεςεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο 
1: 50% 

Κ2 Η επαξθήο αλάιπζε – εμεηδίθεπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο 
2: 10% 

Κ3 Η  νξζνινγηθή αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

ζε ελφηεηεο εξγαζηψλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα ειάρηζηα 

απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα  

3: 35% 

Κ4 Η επάξθεηα θαη ζαθήλεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζηα 

κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηα επίπεδα δηνίθεζεο  
4: 5% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ                                 100%               

 

8. Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ  

Αμηνιφγεζε ηερληθήο πξνζθνξάο 

Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο.  

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ 

ησλ θξηηεξίσλ. 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν:  

.Σ.Π. = Σ1xΚ1 +Σ2xΚ2+Σ3xΚ3+Σ4xΚ4 

Γειαδή .Σ.Π. = 0,50xΚ1 +0,10xΚ2+0,35xΚ3+0,05xΚ4 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο πνπ δελ 

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο Σερληθήο πξνζθνξάο 

TΠ νξίδεηαη ζε 80%. 

Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη 

ηερληθέο πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα. 

Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πλνιηθήο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο OΠ  νξίδεηαη ζε 20%. 

Η βαζκνινγία ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο 

ρακειφηεξεο ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ο.Πmin πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά Ο.Π. σο εμήο: 

.O.Π. =100* Ο.Πmin/Ο.Π. 

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 

Σειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηα 

πξνεγνχκελα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ 

Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ: 

H ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο Π πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:  

 = (.Σ.Π. / ΣΠmax) x 80% + ( .Ο.Π.min/.Ο.Π.) x 20% 

φπνπ: 

 = ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πξνζθνξάο 

.Σ.Π. = ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  

ΣΠmax  = ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο  

.Ο.Π. = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  

.Ο.Π.min = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2
ν
) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη 

ζπγθεληξψζεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην ζχλνιν (). 

ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

 

9. Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ - 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο  

9.1. Πεξηγξαθή απφ ηνλ εθάζηνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Θα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη επαξθή αλάιπζε ε 

αληίιεςε γηα ην έξγν, δειαδή νη εθηηκήζεηο & φιεο νη ζρεηηθέο αλαθνξέο εθάζηνπ 

ππνςεθίνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην γλσζηηθφ ηνπ 
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επαγγεικαηηθφ αληηθείκελν ζε έξγα ππεξεζηψλ πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

(ΣΤ) ή Δκπεηξνγλσκνζχλσλ ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο, ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ηνπ ζπληνληζκνχ δηαθπβέξλεζεο ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηεο 

δηεξεχλεζεο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ 

ζπλδπαζηηθά ζε ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέζσ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ σο πξνο ηα επφκελα ζεκεία - ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην έξγν Vilawatt θαη φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηα επίζεκα θείκελα ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact, αιιά θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

νδεγίεο, θαλνληζκνχο, δεζκεχζεηο & ππνρξεψζεηο γηα θάζε εληαγκέλν έξγν πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην επίζεκν portal www.urbact.eu.  

Η νξζφηεηα αληίιεςεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο (αθνξά ζην Κξηηήξην Κ1) 

εκεία - ελφηεηεο φπνπ δεηνχληαη θαη αλακέλνληαη νη εθηηκήζεηο θαη ε ζρεηηθή 

αλαιπηηθή ηνπο παξνπζίαζε απφ θάζε ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα: 

1.1 Δθηίκεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο θαιήο πξαθηηθήο UIA Vilawatt.  

1.2 Δθηίκεζε γηα ηε ινγηθή ζπλεξγαζίαο ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ Γήκν Σξηθθαίσλ.  

1.3 Δθηίκεζε γηα ηελ δηαθξαηηθή αληαιιαγή θαη ηελ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

1.3.1. Γεληθή δνκή γηα δπλεηηθέο δηαθξαηηθέο αληαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

κάζεζεο. 

1.3.2. Γπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

1.3.3. Η δπλεηηθή εκπινθή ησλ εηαίξσλ.    

1.3.4. Γπλεηηθά εθηηκψκελα εμεξρφκελα. 

Η επαξθήο αλάιπζε – εμεηδίθεπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο (αθνξά ζην Κξηηήξην Κ2) 

Θα πεξηιακβάλνληαη θαηά ζεηξά: 

2.1. Σα ηερληθά κέζα θαη εξγαιεία (πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ). 

2.2. Σε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (πνπ ζα αθνινπζεζεί  γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ). 

2.3. Σε κέζνδν εθηίκεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ Έξγνπ. 

2.4. Σε ρξήζε ησλ θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.  

2.5. Σελ αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ην ζρήκα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο ζπλνιηθφηεξα πηζαλά 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ή ελδηαθεξφκελνπο. 

Η  νξζνινγηθή αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ελφηεηεο εξγαζηψλ 

θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα (αθνξά ζην Κξηηήξην Κ3) 

http://www.urbact.eu/
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Θα πεξηιακβάλνληαη: 

Πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ αλά παξαδνηέν γηα ηελ ζρεηηθή πεξίνδν αλαθνξάο. 

Η πεξηγξαθή γίλεηαη αλαιπηηθά αλά παξαδνηέν γηα ηα ρξνληθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ 

(ζπγθεληξσηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα ζα παξνπζηάδεηαη θαη ζε πίλαθα) θαη ηηο 

πεξηιακβαλφκελεο ζε απηφ δξάζεηο θαη πεξηιακβάλεη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε θάζε ππνςεθίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Θα 

απαληά επίζεο ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη πσο 

ν ππνςήθηνο έρεη θαηαλνήζεη κε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ην αληηθείκελν ηεο 

πξνθήξπμεο.  

Θα πξέπεη λα πεξηέρεηαη  θαη αλαιχεηαη αλά παξαδνηέν φηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζε 

δπλεηηθέο: ηερληθέο εθζέζεηο ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, 

δηαδηθαζίεο επί ηεο θαιήο πξαθηηθήο & ην πσο ζα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη, πηζαλέο 

έξεπλεο ή εθζέζεηο πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη, ηερληθέο ζπλαληήζεηο ηνπηθήο νκάδαο 

δξάζεο, εηαηξηθέο ηερληθέο ζπλαληήζεηο ζην εμσηεξηθφ θιπ.   

Η επάξθεηα θαη ζαθήλεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ θαη ηα επίπεδα δηνίθεζεο (αθνξά ζην Κξηηήξην Κ4) 

Θα πεξηιακβάλνληαη θαηά ζεηξά: 

4.1. Οξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

4.2. Πεξηγξαθή κειψλ Οκάδαο Έξγνπ – Αξκνδηφηεηεο  

Ο θάζε Τπνςήθηνο ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεη κε πιεξφηεηα θαη 

ζαθήλεηα ηελ πξνηεηλφκελε αλαιπηηθή κεζνδνινγία πινπνίεζεο ζηηο αλσηέξσ 

δεηνχκελεο ελφηεηεο, γηα ηα ρξνληθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ θαη ηηο πεξηιακβαλφκελεο 

δξάζεηο. Δπίζεο, λα αλαθέξεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ άιιν ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη 

πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, παξέρεη πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη φρη κφλν έρεη θαηαλνήζεη κε πιεξφηεηα θαη 

αξηηφηεηα ην αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο, αιιά θαη λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ, κε 

πςειή επζχλε θαη πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, φπσο θαη ζηελ κεηαθνξά 

ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο ζηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο ηνπηθνχο 

εκπιεθφκελνπο ηνπ έξγνπ.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2021 

Η Συντάκτρια 
 
 
 

Καμπίτςθ Μαριάνκθ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2021 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
                                   α.α. 

 
 

Παπανικολάου Φειδίασ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΧΝ 

  

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ  

ΔΞΤΠΝΗ ΠΟΛΗ 

  

 «Τπεξεζίεο Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ 

Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο 

πξνγξάκκαηνο Urbact γηα ηελ 

κεηαθνξά & εθαξκνγή ηνπ έξγνπ 

Vilawatt UIA transfer mechanism» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδαο 

(€) 

Γαπάλε  

(€) 

1 

«Τπεξεζίεο Δηδηθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ Αζηηθνχ 

ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο 

πξνγξάκκαηνο Urbact γηα ηελ 

κεηαθνξά & εθαξκνγή ηνπ έξγνπ 

Vilawatt UIA transfer mechanism» 

1 59.677,42 59.677,42 

                                                                                                   
                                                                                         χλνιν :59.677,42 € 

                                                                                                Φ.Π.Α 24%: 14.322,58 € 

                                                                             Γεληθφ ζχλνιν δαπάλεο: 74.000,00 €  

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΧΝ 

  

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ  

ΔΞΤΠΝΗ ΠΟΛΗ 

  

 «Τπεξεζίεο Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ 

Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο 

πξνγξάκκαηνο Urbact γηα ηελ 

κεηαθνξά & εθαξκνγή ηνπ έξγνπ 

Vilawatt UIA transfer mechanism» 
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Ο παξαπάλσ ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη κε ηα επηκέξνπο παξαδνηέα ηνπ αλαδφρνπ αλά πεξίνδν 

πινπνίεζεο, επηκεξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Κσδηθφο  Ολνκαζία Παξαδνηένπ 
Υξφλνο 

Παξάδνζεο 

Π/Τ 

(ρσξίο 

ΦΠΑ) 

Π/Τ 

(κε ΦΠΑ) 

Π1 
Παξαδνηέν 1

ν
 «Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε 1
εο

 Πεξηφδνπ» 

Έσο 

09/11/2021 
19.677,42 € 24.400,00 € 

Π2 
Παξαδνηέν 2

ν
 «Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε 2
εο

 Πεξηφδνπ» 

Έσο 

09/04/2022 
20.000,00 € 24.800,00 € 

Π3 
Παξαδνηέν 3

ν
 «Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε 3
εο

 Πεξηφδνπ» 

Έσο 

09/09/2022 
20.000,00 € 24.800,00 € 

  χλνιν: 59.677,42 € 74.000,00 € 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2021 

Η Συντάκτρια 
 
 
 

Καμπίτςθ Μαριάνκθ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2021 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
                                   α.α. 

 
 

Παπανικολάου Φειδίασ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ 

ΔΞΤΠΝΗ ΠΟΛΗ 

 

 «Τπεξεζίεο Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ 

Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο 

πξνγξάκκαηνο Urbact γηα ηελ κεηαθνξά 

& εθαξκνγή ηνπ έξγνπ Vilawatt UIA 

transfer mechanism» 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.  

 

2.  ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Σφπνο θαη ρξφλνο 

Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ, είηε θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εξγνδφηε λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο 

πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ 

πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα έξγα θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε 

ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν εξγνδφηεο. 

Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο αλάζεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ην λφκηκν θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο φξγαλν. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη πεξίπνπ έλα έηνο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κέρξη θαη ην επηέκβξην 2022 ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο 

Με αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχµβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο µπνξεί λα 

παξαηείλεηαη µέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηµεληθά δηθαηνινγεµέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεµα 

παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχµβαζεο, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο (άξζξν 217 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

2.2 Παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο  

 Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηελ  αξκφδηα ππεξεζία ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε 

ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126675
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Η αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο 

ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε 

ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 

πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο.  

 Με ηελ νινθιήξσζε  θαη παξαιαβή ηνπ Παξαδνηένπ Π1 ζα θαηαβιεζεί ην 

αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ πνζφ 24.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

 Με ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ Παξαδνηένπ ΠΔ2 ζα θαηαβιεζεί ην 

αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ πνζφ 24.800,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

 Με ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ Παξαδνηένπ ΠΔ3 ζα θαηαβιεζεί ην 

αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ πνζφ 24.800,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

Η θαηαβνιή ησλ σο άλσ πιεξσκψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ απαηηνχκελσλ παξαζηαηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

Σα παξαζηαηηθά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνη. Η 

ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο 

 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ 

11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 

Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο.  

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο ηνπ 

αλαδφρνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε 

παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 
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απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) 

είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Σα αλσηέξσ 

εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη 

εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ 

νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξαγξάθνπ 6.3.1. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα 

ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 

ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ 

έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

5.  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ε 

πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
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/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε 

γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

 

6. ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 

Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο
3
 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε 

ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ  

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, 

ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 

ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή  

 

φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα 

ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ 

θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, είηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ 

σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [η πεπίπηωζη αςηή ζςμπληπώνεηαι 

εθόζον πποβλέπεηαι η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ]. 

                                                 
3
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται 

εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ποινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ4. 

 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πποθεζμίαρ (μηνιαίωρ) 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο 

ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο, 

 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 

Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

7.  ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

7.1 Γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ  

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηηο επζχλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε. 

Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ (ηνπ 

εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ 

ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε 

δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε 

φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη άιιν αλήθεη ζε απηφλ. 

                                                 
4
  Πρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 

4605/2019.  
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο 

κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

7.2 Αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, απαιιάζζνληαο 

αληίζηνηρα ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ 

παληνεηδείο δεκηέο, εμ αηηίαο αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθηφο 

αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ εξγνδφηε.  

7.3 Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

αλάδνρνο (θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη 

ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο 

ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

7.4 Κπξηφηεηα παξαδνηέσλ 

Όια ηα παξαδνηέα πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε 

ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε 

ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο 

γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

7.5 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ 

αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε. 

7.6 Αιιεινγξαθία κε ηνλ Δξγνδφηε 

Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα 

πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηα δε πξσηφηππα 

απηψλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε courier θαη λα είλαη 

ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα 

λα ηηο παξαδψζεη. 
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Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ 

Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηεο παξνχζαο. 

 

9. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ  ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 

λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2021 

Η Συντάκτρια 
 
 
 

Καμπίτςθ Μαριάνκθ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2021 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
                                   α.α. 

 
 

Παπανικολάου Φειδίασ 
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