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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ  

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής  

Υποστήριξης του έργου INTERREG MED -  “ENERNETMOB ”» 

αριθμός διακήρυξης: 01/2018 

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 68544 

Αναθέτουσα Αρχή: 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Διαδικασία και Κριτήριο Ανάθεσης: 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο ανάθεσης: Συμφερότερη Προσφορά 

αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων 

Διάρκεια Έργου: 36 μήνες  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 174.169,35 € άνευ ΦΠΑ 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr 

19/12/2018 

Αντικείμενο Σύμβασης με βάση το κοινό 
λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 

79410000-1 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 

25/01/2019, Καταληκτική ώρα: 15.00 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
προσφορών: 

31/01/2019, ώρα: 11.00 

Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  

Χρηματοδότηση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85% 

Εθνικοί πόροι: 15% 

ΣΑΕ: 3062 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2018ΕΠ30620001 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2018 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο INTERREG MED -  ENERNETMOB» 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου 

Τ.Κ.:  411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

Τηλ:  2413 506 239, 240 

Fax:   2413 506 439 

Web:  http://www.thessaly.gov.gr 

e-mail: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr 

Πληροφ.: M. Παπαδημοπούλου 

Τηλ.: 2413 506239 

 Λάρισα, 17-12-2018 
Αρ. Πρωτ.: 2897 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για το  έργο 

INTERREG MED - ENERNETMOB» CPV: 79410000-1 
 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2018 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: .68544 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ)   174.169,35 €  
ΦΠΑ (24%) 41.800,65 € 
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 215.970,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
– ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΔΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 18/12/2018 19/12/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

19/12/2018 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 

2. Την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας  με 

Αριθμ. 15840/156612  (ΦΕΚ Α’ 4788/26.10.2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 

επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 

222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει.» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπως 

ισχύει 

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»  

7. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ  Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

8. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) περί «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 

Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

9. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 

παρ.4β) 

10. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

11. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

12. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών» 

13. Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως αυτή ισχύει. 

14. Την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ με αρ. Internet Med project nr. 3196/2016 

15. Την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου 

ENERNETMOB, Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 2/28-02-2018 με αρ. Πρ. 256/05-03-2018 

και ΑΔΑ 6ΦΦΑ7ΛΡ-ΓΓΩ. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1269/12-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΛΓ7ΛΡ-6ΕΟ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τις 
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Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG MED-ENERNETMOB & INTERREG MED-

GREENHOUSE. 

17. Την με αρ. πρωτ 3325/3-9-2018 Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης με Α/Α 1887, ΑΔΑ 9Θ5Ψ7ΛΡ-ΧΤΣ , 18REQ003646263 και το γεγονός ότι η 

δαπάνη θα βαρύνει  τον Φορέα 073, ΚΑΕ 5331 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

18. Την απόφαση 1537, με αρ.πρωτ. 121504/14-11-2018, ΑΔΑ ΩΖΙΙ465ΧΙ8-452 του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ, Γενική Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεν, Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων περί έγκρισης στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με κωδικό 2018ΕΠ30620001 και τίτλο 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EnerNETMob Mediterranean 

Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon 

transport systems 4MED17 2.3_M123_040 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

που αφορά την Εθνική Συμμετοχή του Έργου 

19. Το από 21-11-2018 Πρακτικό για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την διενέργεια 

και αξιολόγηση Διαγωνισμού έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής 

Υποστήριξης του έργου INTERREG MED -  “ENERNETMOB ”» της  Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού.  

20. Το αρ. πρ. 1021/29-05-2018 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ003629652) «ΑΙΤΗΜΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 307.387,09€ άνευ ΦΠΑ για το έργο INTERREG EUROPE-

ENERNETMOB» της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και το εγκεκριμένο 

αίτημα “Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης”, με Α/Α 1887, ΑΔΑ 

9Θ5Ψ7ΛΡ-ΧΤΣ , 18REQ003646263 που ορίζει ότι η δαπάνη θα βαρύνει  τον Φορέα 073, 

ΚΑΕ 5331 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

21. Την Απόφαση 2206/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί 

έγκρισης διενέργειας ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού για το έργο ENERNETMOB & την 

έγκριση σύστασης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, πρακτικό 

43ο /28-11-2018, με ΑΔΑ 751Ψ7ΛΡ-ΦΦΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά 

αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων για την ανάθεση του έργου «Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο INTERREG MED -   “ENERNETMOB”» 

(CPV 79410000-1), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 215.970,00 € (174.169,35€ + 41.800,65€ ΦΠΑ), 

εις βάρος του Φορέα 073 και ΚΑΕ 5331. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τις διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr   

Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 μέρες από την επόμενη ημέρα 
της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών. 
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Κάθε υποψήφιος προμηθευτής έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο κι όχι για 

μέρος αυτής. 

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού:: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 50011) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
25/01/2019 ώρα 15.00 

Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα 

γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

i. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής, και 

ii. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και της αρ. 56902/215 (Β' 

1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Τριμελή 

Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και 

των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 

Δεδομένης της σταθερής οικονομικής προσφοράς (τιμής) κριτηρίου η Επιτροπή δύναται να 

αποσφραγίσει Δικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική σε ένα στάδιο-μία συνεδρίαση 

(άρθρο 86, Ν.4412)  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής Διακήρυξης και 

τα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTINA PAKA
Ημερομηνία: 2018.12.18 14:33:37 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

- Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Οικονομική Επιτροπή) που εδρεύει στη 

Λάρισα. 

- Αρμόδια Υπηρεσία που Διενεργεί το Διαγωνισμό: Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

- Αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για την 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατίθενται στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού. 

- Επιτροπή Παραλαβής – Πιστοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών: Το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο που θα συσταθεί από υπηρεσιακά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Οικονομικός Φορέας/Υποψήφιος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη 

Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

- Προσωρινός Ανάδοχος: Ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως η 

συμφερότερη συγκριτικά με αυτές των υπολοίπων. 

- Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ο οποίος κατόπιν της προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης & της κατάθεσης εγγύησης καλής εκτέλεσης υπογράφει 

τη σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου. 

- Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 

υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

- Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως η μέγιστη δαπάνη για την 

υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. 

- Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο (για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπίπτει με τον προϋπολογισμό).  

- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

- Κ.Η.Μ.Δ.Σ.: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

- Ψηφιακή Υπογραφή: Η διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητας ενός ψηφιακού 

μηνύματος ή εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. 

- pdf: Portable Document Format: Μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
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- ΤΕΥΔ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνεται και 

υποβάλλεται με σκοπό την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής 

υποστήριξης για το  έργο «ENERNETMOB». Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου παρατίθεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η έναρξη του Έργου ορίζεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τη λήξη του 

σχεδίου «ENERNETMOB», ήτοι στις 31/01/2022 ή όσο απαιτηθεί μέχρις ολοκλήρωσής του 

και παραλαβής της δήλωσης ολοκλήρωσης πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Ο ακριβής εσωτερικός χρονοπρογραμματισμός του έργου του Τεχνικού Συμβούλου 

συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη και το χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης του σχεδίου 

«ENERNETMOB», δεδομένου ότι τα στάδια ολοκλήρωσης και τα αποτελέσματα του 

τελευταίου αποτελούν ορόσημα για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων που έχει 

αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εταίρος του έργου. Τα παραδοτέα του Τεχνικού 

Συμβούλου υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το 

χρονοδιάγραμμα του σχεδίου «ENERNETMOB». 

Ως εκ τούτου το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του Αναδόχου θα 

επικαιροποιηθεί – οριστικοποιηθεί σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

σχεδίου «ENERNETMOB». 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του Έργου ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις  χιλιάδες 

εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και τριανταπέντε λεπτά (174.169,35 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ο οποίος επιβαρύνει εξολοκλήρου την αναθέτουσα Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) 

και από εθνικούς πόρους (κατά 15%). 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών 

ή / και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των 
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ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, 

φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, που έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με 

την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση 

ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/97 καθώς και της Αυστραλίας. 

[Ειδικότερα για την ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται 

υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο 

τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά είναι απαραίτητο να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

προμηθευτών]. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να: 

� διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής 

και 

� να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 

του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
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από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του Ν. 

4412/2016, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται 

η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού, οι Οικονομικοί Φορείς (υποψήφιοι) 

μπορούν να μεταφορτώσουν το αρχείο με τις οδηγίες χρήσης, αλλά και αιτηθούν (με τη 

συμπλήρωση και υποβολή της επίσης διαθέσιμης φόρμας) την εκπαίδευσή τους στο 

σύστημα. 

Αυτή η εκπαίδευση, διενεργείται αποκλειστικά από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 

στην οποία αποστέλλονται συγκεντρωτικά τα αιτήματα εκπαίδευσης από τον χειριστή 

του διαγωνισμού, με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται το 

νωρίτερο 10 ημέρες και το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων 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: 
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� 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 
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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). 

� Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί μη 

  καταδίκης: 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

� όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 
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� όταν έχει παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και, ειδικότερα, όταν έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του, 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. 

� όταν έχει περιέλθει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

i. εάν τελεί υπό πτώχευση 

ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Να έχει κύκλο εργασιών, αθροιστικά, για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις μεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της 

δημοπρατούμενης σύμβασης. Σε περίπτωση δε, που δραστηριοποιείται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο αθροιστικός κύκλος 

εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150% 

του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, απαιτείται: 

α) οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ικανή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων 

με το υπό ανάθεση έργο και στην υποστήριξη, διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων εδαφικής συνεργασίας. Επίσης να 

διαθέτουν ικανή εμπειρία στην υλοποίηση έργων προώθησης, προβολής, διαφήμισης, 

ευαισθητοποίησης.  
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Ειδικότερα, ο οικονομικός φορέας (ή όλα τα μέλη της κοινοπραξίας) θα πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς την τελευταία πενταετία (10/2013 – 10/2018) τουλάχιστον τέσσερα 

έργα στην παρακάτω κατηγορία 1 και τουλάχιστον από δύο έργα στις παρακάτω κατηγορίες 

2 και 3, αποδεικνυόμενα είτε με Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης είτε με συμβάσεις – τιμολόγια: 

1. Ως Τεχνικός Σύμβουλος του επικεφαλής εταίρου κοινοπραξίας σε Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα έργα πολυμερούς εδαφικής συνεργασίας ή ως Τεχνικός 

Σύμβουλος του εταίρου κοινοπραξίας σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα 

πολυμερούς εδαφικής συνεργασίας. 

2. Ως Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Δικαιούχων Φορέων Πράξεων Επιχειρησιακών 

προγραμμάτων.  

3. Ως Ανάδοχος σε έργα προβολής, προώθησης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. 

β) Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθει με 

επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

γ) να διαθέτει την ακόλουθη ομάδα έργου η οποία θα διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στα 

κατωτέρω θεματικά αντικείμενα: 

- Συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών έργων. 

- Υλοποίηση έργων προώθησης/ προβολής/ διαφήμισης/ διοργάνωσης συνεδρίων 

ευαισθητοποίησης. 

- Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών Ευρωπαϊκών έργων βιώσιμης 

κινητικότητας  

και θα πρέπει να απαρτίζεται από: 

• Υπεύθυνο Έργου:  που θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική 

ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, πτυχιούχος ΑΕΙ, με τουλάχιστον 10ετή 

επαγγελματική ενασχόληση με τεκμηριωμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, στη 

διοίκηση και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων σχεδίων εδαφικής συνεργασίας. 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου, πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Οικονομικής Κατεύθυνσης με 7ετή εμπειρία σε θέματα ∆ιοικητικής και 

Οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων διακρατικής/ διαπεριφερειακής 

συνεργασίας  

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου, πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 10ετή 

εμπειρία σε θέματα Προβολής και ∆ιάχυσης αποτελεσµάτων ή και ∆ιοργάνωσης 
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Συναντήσεων εργασίας ή εργαστηρίων ή συνεδρίων ή συναφών εκδηλώσεων ή 

και Παραγωγής Πληροφοριακού υλικού, ή προβολής έργων µέσω την 

SocialMedia, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων και έργων, µε την τήρηση 

των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας του εκάστοτε προγράµµατος 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου, πτυχιούχος ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση στην 

Πληροφορική και τις Επικοινωνίες και με 5ετή εμπειρία στο τομέα της 

πληροφορικής και των social media 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου και θα είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα συγκοινωνιών ή πολεοδομίας – 

χωροταξίας, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ή τεχνικών εκθέσεων ή  

αναφορών σχετικά µε την κυκλοφοριακή / βιώσιµη διαχείριση ΙΧ οχηµάτων και 

Μέσων Μαζικών Μεταφορών. 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου και θα είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης με εμπειρία εργασιακή ή/και ακαδημαϊκή ή/και ερευνητική σε 

θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση οχημάτων ή γενικότερα τα 

συστήματα μεταφοράς όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 

διακήρυξης.  

Τα μέλη της Ομάδας Έργου επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 

παραπάνω από ένα υποψήφιο σχήμα. 

Η υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί και από υποστηρικτικό προσωπικό και συνεργάτες 

που θα χρησιμοποιηθούν (στελέχη μερικής ή πλήρους απασχόλησης). 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 με πεδίο εφαρμογής: 

εταιρία δημοσίων σχέσεων, εταιρία προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, 

αμφίδρομη επικοινωνία, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης της προσφοράς .  

β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης µε το πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής: 

εκπόνηση μελετών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός – ανάπτυξη – 

διαχείριση και φιλοξενία ιστοσελίδων, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 
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Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών 

φορέων (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 

που καθορίζονται ανωτέρω, αυτό δηλώνεται στο μέρος ΙΙ Γ) του ΤΕΥΔ. Επιπλέον, 

επισυνάπτεται στην προσφορά χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ του 

ΤΕΥΔ, από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο 

απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα των παρ.4 και 6 του άρθρου 92 και 

του άρθρου 93 του νόμου 4412/8-8-2016 καθώς και στις διατάξεις της αριθ. 

56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α.  

• Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, επιθυμούν για οποιοδήποτε 

λόγο να διαφοροποιήσουν την υποβληθείσα προσφορά τους, έχουν τη δυνατότητα 

απόσυρσής της από το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή πριν την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, αποστέλλοντας έγκαιρα 

αίτημα με τη μορφή συστημικού μηνύματος προς την Αναθέτουσα Αρχή 

αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η αρμόδια υπηρεσία (και εφόσον υπάρχει εύλογος 

διαθέσιμος χρόνος) θα προβεί στον αποκλεισμό της υποβληθείσας προσφοράς ώστε 

να ξανα-υποβληθεί από τον υποψήφιο. Οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή 

επικοινωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει πιστοποιημένη (από την αρμόδια αρχή) 

τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, τέτοια που να προκαλεί αποκλεισμό 

οικονομικών φορέων από την εμπρόθεσμη κατάθεση προσφοράς (παρότι 

αποδεδειγμένα προσπάθησαν περί τούτου), η αρμόδια Διεύθυνση (κατόπιν της 
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σχετικής εξουσιοδότησης που της χορηγήθηκε), δύναται να μεταθέσει την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(1) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και 

(2) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, 

στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf σύμφωνα µε την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

 (1)  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2% της προεκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (βλ. σχετικό άρθρο καθώς και Παράρτημα Γ’). 

Η Εγγύηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’ 

της Διακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και προσκομίζεται στην υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(2)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ψηφιακά 

υπογεγραμμένο1 όπως αυτό έχει προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο 

                                                           
1 Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
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διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 με σκοπό την προκαταρκτική 

απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Σημ. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α 

του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ: 

Στις περιπτώσεις που συμμετέχουν περισσότεροι οικονομικοί φορείς στην προσφορά 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποβάλλει ΤΕΥΔ κάθε οικονομικός φορέας. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

• Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος σχετικά με το ότι έλαβε πλήρη γνώση και ότι συμμορφώνεται 

απέναντι στις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις που απορρέουν από την 

υλοποίηση του αντικειμένου της Διακήρυξης για την υλοποίηση της Σύμβασης. 

• Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρατίθενται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

• Η συμμόρφωση του υποψηφίου με αυτές πιστοποιείται με την καταφατική 

απάντησή του (ΝΑΙ) αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις2 στο σύστημα και 

                                                                                                                                                                         
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  Ως εκπρόσωπος 
του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς το 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος), θα πρέπει να 
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆ και 
ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. 
2 Η τεχνική απαίτηση συνοψίζεται στο εξής κείµενο (αποτυπώνεται και στο τέλος του Παραρτήµατος Α): «Ο 
υποψήφιος έλαβε γνώση των τεχνικών όρων και προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο 
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την παραπομπή στο ψηφιακά υπογεγραμμένο (από το νόμιμο εκπρόσωπό 

της) τεύχος Τεχνικής Προσφοράς (σύμφωνα με τις ενότητες & τα περιεχόμενα 

που παρατίθενται παρακάτω*). Το τεύχος Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να 

αποτελείται από πολλά επιμέρους τεύχη και έγγραφα που συνιστούν τα 

αποδεικτικά μέσα. 

• Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf (επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση» 

Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον ίδιο υπο-φάκελο. 

• Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

*Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει τις παρακάτω ενότητες το περιεχόμενο των 

οποίων περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

-Γενικές πληροφορίες για τα στοιχεία του υποψήφιου Αναδόχου (όνομα/επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα αρμοδίου 

εκπροσώπου για την προσφορά), ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης. 

-Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, απασχολούμενο προσωπικό κατά 

ειδικότητα - οργανόγραμμα και βιογραφικά σημειώματα των βασικών στελεχών). 

-Εύρος δραστηριοτήτων γενικά αλλά και ειδικά σε σχέση με το αντικείμενο του έργου 

(συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα), από τα οποία θα 

αποδεικνύεται η δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης 

στις απαιτήσεις αυτού. 

-Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τα μέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου 

των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών. 

-Σε περίπτωση ενώσεων, έγγραφη συμφωνία συνεργασίας και αναφορά επικεφαλής 

εταίρου. 

                                                                                                                                                                         
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 01/2018 και η πλήρωσή τους παρατίθεται στα 
περιεχόµενα της Τεχνικής Προσφοράς που επισυνάπτεται». 
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-Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει αναλυτική και εμπεριστατωμένη περιγραφή των 

υπηρεσιών που προτίθεται, στο πλαίσιο του έργου, να αναθέσει σε Τρίτους. 

-Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων έργων 

παροχής υπηρεσιών και υλοποίησης σχεδίων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την τελευταία 

πενταετία (10/2013 έως 10/2018), ως μεμονωμένος υποψήφιος ή από όλα τα μέλη της 

διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Ο ανωτέρω κατάλογος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει απαραίτητα τουλάχιστον τέσσερα έργα στην παρακάτω κατηγορία 1 και 

τουλάχιστον από δύο έργα στις παρακάτω κατηγορίες 2 και 3, αποδεικνυόμενα είτε με 

Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης είτε με συμβάσεις – τιμολόγια: 

1. Ως Τεχνικός Σύμβουλος του επικεφαλής εταίρου κοινοπραξίας σε Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα έργα πολυμερούς εδαφικής συνεργασίας ή ως Τεχνικός 

Σύμβουλος του εταίρου κοινοπραξίας σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα 

πολυμερούς εδαφικής συνεργασίας. 

2. Ως Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Δικαιούχων Φορέων Πράξεων Επιχειρησιακών 

προγραμμάτων.  

3. Ως Ανάδοχος σε έργα προβολής, προώθησης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. 

4. Άλλα έργα ή δράσεις που αποδεικνύουν σχετική με το αντικείμενο εμπειρία  

Σε κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έργα να αναφέρονται τουλάχιστον τα κάτωθι με τη 

συμπλήρωση του αντίστοιχου πίνακα: 

Πίνακας: Αναλυτικά στοιχεία Έργων 

Α/Α έργου  

Τίτλος έργου  

Αναθέτουσα Αρχή  

Διάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως)  

Προϋπολογισμός έργου  

Παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / εν εξελίξει  

Ποσοστό συμμετοχής στο έργο  
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Συνοπτική περιγραφή ρόλου και συνεισφοράς στο έργο  

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία επιτυχούς 

υλοποίησης (Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης ή συμβάσεις – τιμολόγια). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Παρουσιάζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και κρίνεται η εκτίμηση 

του γενικού και ειδικού αντικειμένου του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο, η προσέγγιση 

του έργου σε σχέση με τους στόχους που τίθενται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας Διακήρυξης, με την βέλτιστη δυνατή και μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο 

προσέγγιση.  

Τα περιεχόμενα της ενότητας Β είναι τα εξής: 

1. Έκθεση τεκμηρίωσης της κατανόησης και της ολοκληρωμένης αντίληψης του 

υποψήφιου Αναδόχου για το έργο, με εμβάθυνση στις απαιτήσεις του σχεδίου. Η 

προσέγγιση που θα παρουσιαστεί από τους υποψήφιους Αναδόχους πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα διερεύνησης και προσαρμογής στα ειδικά δεδομένα του  έργου και στις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και τους στόχους. 

2. Μεθοδολογία προσέγγισης, αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης, 

τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, 

της κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών, της χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων και 

τεχνικών μέσων και της αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνων.   

- Περιγραφή και ανάλυση του έργου του υποψήφιου Αναδόχου σε πακέτα εργασίας 

και ανάλυση πακέτων σε επιμέρους δραστηριότητες. Για κάθε στάδιο των 

εργασιών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει την μέθοδο και τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των παραδοτέων του έργου 

και να προσδιορίσει αναλυτικά τα παραδοτέα, με τρόπο που να αποδεικνύεται ότι 

καλύπτονται οι τουλάχιστον οι απαιτήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου, 

σύμφωνα με τους περιορισμούς που απορρέουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της παρούσας Διακήρυξης.   

- Κάθε δαπάνη που προκύπτει ή συνδέεται με την υλοποίηση των παραδοτέων 

δράσεων (μετακινήσεις, φιλοξενίες, συνδρομές, παρουσιάσεις κλπ) βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

- Τα περιγραφόμενα στο παράρτημα Α της παρούσης είναι τα ελάχιστα παραδοτέα 

του αναδόχου.  
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- Για κάθε πακέτο εργασίας (WP) οι  υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν 

τις προτεινόμενες δράσεις τους, κοστολογημένες με επαρκή τεκμηρίωση, 

συνοδευόμενες από αριθμητική και αναλυτική περιγραφή (τεχνικές προδιαγραφές, 

υπολογιζόμενα κόστη που καλύπτονται) των παραδοτέων.  

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται καταθέσουν πρόταση μεθοδολογίας 

τροποποίησης, εμπλουτισμού και αντικατάστασης των κοστολογημένων δράσεων 

στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, για τις περιπτώσεις που αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

3. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων, δραστηριοτήτων ή και 

πακέτων εργασίας του έργου (διάγραμμα GANΤT), με αναλυτική αναφορά στις 

προϋποθέσεις υλοποίησης, τα παραδοτέα κάθε φάσης κλπ, το οποίο πρέπει να 

συνταχθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που απορρέουν από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Παρουσιάζεται η επάρκεια και τεχνική ικανότητα της Ομάδας Έργου και κρίνεται η 

οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου, όπως προκύπτει από το 

Οργανόγραμμα, την στελέχωση και καταλληλότητα των μελών της Ομάδας Έργου, την 

περιγραφή καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας, το Σύστημα Διοίκησης Έργου και το 

Πλάνο Ποιότητας του έργου.  

Τα περιεχόμενα της ενότητας Γ είναι τα εξής: 

1. Αναλυτικό Οργανωτικό Σχήμα της Ομάδας Έργου, που θα συστήσει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

πτυχών του έργου. 

2.  Κατάλογο στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προτείνονται για τη 

στελέχωση της Ομάδας Έργου: Υπεύθυνος Έργου, επιστημονικό προσωπικό, ενώ η 

υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί και από υποστηρικτικό προσωπικό και 

συνεργάτες που θα χρησιμοποιηθούν (στελέχη μερικής ή πλήρους απασχόλησης). 

Το προτεινόμενο Επιστημονικό Προσωπικό που θα απαρτίζει την ομάδα έργου θα 

πρέπει να απαρτίζεται από: 

• Υπεύθυνο Έργου:  που θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική 

ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, πτυχιούχος ΑΕΙ, με τουλάχιστον 10ετή 
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επαγγελματική ενασχόληση με τεκμηριωμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, στη 

διοίκηση και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων σχεδίων εδαφικής συνεργασίας. 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου, πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Οικονομικής Κατεύθυνσης με 7ετή εμπειρία σε θέματα ∆ιοικητικής και 

Οικονοµικής διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων διακρατικής/ διαπεριφερειακής 

συνεργασίας  

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου, πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 10ετή 

εμπειρία σε θέματα Προβολής και ∆ιάχυσης αποτελεσµάτων ή και ∆ιοργάνωσης 

Συναντήσεων εργασίας ή εργαστηρίων ή συνεδρίων ή συναφών εκδηλώσεων ή 

και Παραγωγής Πληροφοριακού υλικού, ή προβολής έργων µέσω την 

SocialMedia, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων και έργων, µε την τήρηση 

των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας του εκάστοτε προγράµµατος 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου, πτυχιούχος ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση στην 

Πληροφορική και τις Επικοινωνίες και με 5ετή εμπειρία στο τομέα της 

πληροφορικής και των social media 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου και θα είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα συγκοινωνιών ή πολεοδομίας – 

χωροταξίας, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ή τεχνικών εκθέσεων ή  

αναφορών σχετικά µε την κυκλοφοριακή / βιώσιµη διαχείριση ΙΧ οχηµάτων και 

Μέσων Μαζικών Μεταφορών. 

• 1 μέλος ομάδας έργου:  που θα συμμετέχει στην επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου έργου και θα είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης με εμπειρία εργασιακή ή/και ακαδημαϊκή ή/και ερευνητική σε 

θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση οχημάτων ή γενικότερα τα 

συστήματα μεταφοράς όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 

διακήρυξης.  

Τα μέλη της Ομάδας Έργου επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 

σε παραπάνω από ένα υποψήφιο σχήμα. 

Για λόγους συγκρισιμότητας, θεωρείται σκόπιμο η παρουσίαση των στελεχών να 
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γίνει βάση του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας: Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης Υπεύθυνου Έργου-Μελών Ομάδας 

Έργου 

Α/Α  

Ονοματεπώνυμο στελέχους   

Εταιρεία / φορέας  

Θέση στην Ομάδα Έργου  

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα στο Έργο  

Επίπεδο τίτλου σπουδών  

 

Ο ανωτέρω κατάλογος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα του Υπευθύνου και των προτεινόμενων στελεχών της Ομάδας Έργου, 

προκειμένου ο υποψήφιος να τεκμηριώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που 

απαιτούνται για την Ομάδα Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της 

παρούσας. 

Ο Υπεύθυνος Έργου και τα λοιπά στελέχη της Ομάδας Έργου θα υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο Έργο σύμφωνα με 

τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται και για όλη τη διάρκεια του 

έργου.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του έργου, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στο μέρος ΙΙ Γ) του ΤΕΥΔ. 

Επιπλέον, θα πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ, 

συμπληρωμένο (με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ του ΤΕΥΔ) και υπογεγραμμένο 

από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

3. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή 

ενότητες που θα εμφανισθούν στο προηγούμενο οργανωτικό σχήμα, όπου θα 

παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της 

Ομάδας Έργου. 

4. Πρόταση του συστήματος Διοίκησης του Έργου, που θα περιλαμβάνει τις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση των εργασιών με τη 
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βέλτιστη ποιότητα, την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων και τις 

σχέσεις με τα όργανα Επίβλεψης και Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τεχνική προσφορά η οποία δεν διαθέτει την ως άνω προδιαγεγραμμένη δομή, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής 

αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους Αναδόχους 

να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν 

σχετικές διευκρινίσεις και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να 

τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, στη βάση της ίσης μεταχείρισης των 

προσφερόντων από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον αυτές δεν συνιστούν ουσιώδη 

τροποποίηση των προσφορών. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά». 

Το προσφερόμενος κόστος που αποτυπώνει η οικονομική προσφορά στον παρόντα 

διαγωνισμό συμπίπτει –επί ποινή αποκλεισμού- με το προϋπολογισμό της Διακήρυξης. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια (με εντολή του υποψηφίου) το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 

σε μορφή αρχείου τύπου .pdf (επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση» Οικονομικής Προσφοράς 

Προμηθευτή) το οποίο ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ και υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

στον υπο-φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

Όπως προβλέπεται, τα περιεχόμενα των προσφορών υποβάλλονται από τον υποψήφιο 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου *.pdf και όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
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ψηφιακή υπογραφή. 

Επιπρόσθετα, προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (σ.σ. όχι την καταληκτική ημερομηνία) 

τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά 

τα οποία: 

� δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (υποψήφιο) και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 

� δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 

του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να 

μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. 

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς, πιστοποιητικά ποιότητας, υπεύθυνες δηλώσεις 

κλπ. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες 

μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους 

αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 

 

Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης 

στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 

Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Ειδικότερα: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 

της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
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υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 

διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Υποβάλλονται δε, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ στην κάτωθι διεύθυνση. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟ 236, 2Ος όροφος 

ή ΓΡΑΦΕΙΟ 302, 3ος όροφος 
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Διοικητήριο 

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ  

Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις 

εξής ενδείξεις: 

1.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΚ, ΠΟΛΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX. 

 

1.2 Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ 236) 
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ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

1.3 Την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ENERNETMOB» 
 

1.4 Την ένδειξη: 

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2018 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας των δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Τα δικαιολογητικά (που δεν έχουν ισχύ ως αυτοτελή ηλεκτρονικά αρχεία) προσκομίζονται 

από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα) στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ 

ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που 

έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν φέρουν έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από τον 





∆ιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για το έργο: “ENERNETMOB” 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   29 
 

αντίστοιχο εκδότη.  

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016. 

α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

Ειδικότερα προσκομίζονται ποινικά μητρώα: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 

γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ από τους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε περίπτωση για την οποία 

είναι υπόχρεος ασφάλισης. 

δ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές (πχ Δικαστήρια/Πρωτοδικεία) 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από τα οποία να αποδεικνύεται ότι  

i. δεν τελεί υπό πτώχευση 

ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
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ε) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής.  

[*στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το 

Σ.Ε.Π.Ε.: Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί 

μη έκδοσης σε βάρος του (μειοδότη) πράξης επιβολής προστίμου ή εάν έχουν εκδοθεί, 

την ημερομηνία, τη βαρύτητα και το ύψος του προστίμου που έχει επιβληθεί (ώστε να 

αποδειχθεί ότι δεν εμπίπτει στους σωρευτικούς λόγους αποκλεισμού)] 

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του ΑΡΘΡΟΥ 3 της παρούσας, 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 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 

στο εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του ΑΡΘΡΟΥ 3 της παρούσας. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
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επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε 

από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 

συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με 

τον Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/τ.Α/1997) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της Διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ. 

Δεν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα 

παραπάνω αξία. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η Διακήρυξη. 
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να 

μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, 

(2) ο αριθμός της Διακήρυξης, 

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 

(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση). 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγύηση συμμετοχής είναι: 

α. Τον εκδότη. 

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

δ. Την σχετική Διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και το 

είδος της παροχής υπηρεσίας 

ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

στ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως3. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

                                                           
3 Από διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑ�ΗΣΥ (Α�Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975): Τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και �ανείων, για την παροχή εγγυήσεων συµµετοχής και καλής 
εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που διέπει αυτό και 
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 �εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτηµα της 
µη αναφοράς στο Γραµµάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις 
εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν µπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. 
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ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του προσφέροντα από την Υπηρεσία. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης.  

β. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της παροχής υπηρεσίας. 

γ. Τον εκδότη. 

δ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.) 

ε. Τον αριθμό της εγγύησης. 

στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

θ. Τους όρους ότι:  

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

της ένστασης της διζήσεως4. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

                                                           
4 βλ. οµοίως υποσηµείωση 3 
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ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄. 

Γ. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 

ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης 

από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

Δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Ε. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-

8-20165), και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 

Υπουργικής Απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 174.169,35 € άνευ ΦΠΑ πλέον 41.800,65 € 

(ΦΠΑ 24%) ήτοι 215.970,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), δαπάνη που θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας , Φορέα 073  ΚΑΕ 5331 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) 

και από εθνικούς πόρους (κατά 15%), ΣΑΕ: 3062  ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2018ΕΠ30620001 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

1. Κριτήριο του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – σταθερής τιμής, η οποία θα προκύψει αποκλειστικά βάσει 

ποιοτικών κριτηρίων. 





∆ιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για το έργο: “ENERNETMOB” 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   35 
 

Ως εκ τούτου, το συμβατικό κόστος θα συμπίπτει με τον προϋπολογισμό της παρούσης, 

καθώς οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τη συγκεκριμένη και μόνον τιμή (174.169,35 € € άνευ ΦΠΑ). 

2. Η υποχρεωτική καταχώρηση της ανωτέρω τιμής προσφοράς – ταυτόσημης με τον 

προϋπολογισμό, γίνεται για τεχνικούς λόγους της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (καθώς δεν 

γίνεται να μην αποτυπωθεί το όποιο ποσό από την πλευρά του υποψηφίου). Η 

παραμικρή απόκλιση από την τιμή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, θα επιφέρει 

τον αποκλεισμό της προσφοράς. 

3. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί είναι το ΕΥΡΩ, η προσφερόμενη 

τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ σε παράθεση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

4. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η Ελληνική. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή η όποια αντιπροσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – σταθερής τιμής, η οποία θα προκύψει 

αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Ως εκ τούτου, το συμβατικό κόστος θα συμπίπτει 

με τον προϋπολογισμό της παρούσης, καθώς οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να υποβάλουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τη συγκεκριμένη και μόνον τιμή 

(174.169,35 € άνευ ΦΠΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην 

αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και 

στο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η:  

19/12/2018 
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- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:  

25/01/2019 και ώρα 15.00. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  

31/01/2019 και ώρα 11.00. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στα: 

� Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

� Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr ή 

(εναλλακτικά) www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΗΔΣ) 

� Διαύγεια 

� Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr 

στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση 

και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται σε: 

� Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

� Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr ή 

(εναλλακτικά) www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΗΔΣ) 

� Διαύγεια 

� σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες  

� πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

� Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr 

στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση 

και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες, γίνεται 

αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η επικοινωνία γίνεται με την εκτέλεση της 

αντίστοιχης ενέργειας, η οποία ανα-δρομολογείται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που 

έχει αντιστοιχήσει ο υποψήφιος. Η ώρα αποστολής του μηνύματος λογίζεται και ως η ώρα 

γνωστοποίησης της επικοινωνίας και για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή για τακτικό 
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έλεγχο κυρίως μέσω της πλατφόρμας αλλά και του ηλ. ταχυδρομείου. 

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του νόμου 

4412/2016, αρμόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή  και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην τυπική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την 

παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Δεδομένου ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και μόνο 
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βάσει ποιοτικών κριτηρίων και υπό δεδομένη τιμή (ίση με τον προϋπολογισμό), η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών δεν απαιτείται να διενεργηθεί απαραιτήτως 

κατόπιν απόφασης επικύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς δεν υπόκειται σε 

ουσιαστική αξιολόγηση (παρά μόνον εάν υποβληθεί τιμή διαφορετική της σταθερής-

προϋπολογισμού που επάγεται και τον αποκλεισμό). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά οποιασδήποτε επικυρωτικής απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4412/2016, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά εντός εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψήφιους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 

καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται 
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ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται 

από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των 

προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 Ν 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής. 

2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 

αναθετουσών αρχών. 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων 

συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. 

Προθεσμία άσκησης της προσφυγής 

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
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είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης 

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά της. 

2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών προβλέπεται η τυποποίηση της 

προσφυγής 

3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα 

που έχει στη διάθεσή του. 

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία 

δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

Παράβολο 

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις 

εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος 

του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 

δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 

κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 

2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί 

της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η 

προδικαστική προσφυγή. 

3. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος 

κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. 

4. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση 

ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα 
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και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής. 

Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 Ν 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 

σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα 

εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όπως προβλέπει η παρούσα, το στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή 

κόστους βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο 

βάσει ποιοτικών κριτηρίων (Άρθρο 86 Ν. 4412/2016 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων - 

άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 

συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των 

πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο 

βαθμός συμμόρφωσής τους προς αυτά. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, η αναθέτουσα αρχή 

επαληθεύει αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες 

παρέχουν οι προσφέροντες. 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 

κάθε περίπτωση σε 100. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 

U = (σ1××××Κ1) + (σ2××××Κ2) + ... + (σν××××Κν) 

όπου: 

«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1. 

Η σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον 

προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Κριτήριο 
(Κi) 

Περιγραφή 
Συντελεστής 

βαρύτητας (σi) 

Κ1 

Κατανόηση του Έργου: 
Κατανόηση του αντικειμένου, του περιβάλλοντος και των 

απαιτήσεων του έργου, σαφήνεια και πληρότητα της 

προσφοράς, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του έργου. 

40% 

Κ2 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Οργάνωση και ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των 

προτεινόμενων μεθόδων, εργαλείων και παραδοτέων. 

30% 
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Κ3 
Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου: 
Φάσεις / Παραδοτέα έργου - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

έργου. 

15% 

Κ4 

Οργάνωση της Υλοποίησης του Έργου: 
Πληρότητα και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας 

έργου και κατανομής εργασιών, χαρακτηριστικά της 

ομάδας έργου. 

15% 

 Σύνολο 100% 
 

Η συνολική βαθμολογία (U) των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς εξάγεται 

ως άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας (σ). 

Για τη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω τύπου: 

U = (σ1××××Κ1) + (σ2××××Κ2) + (σ3××××Κ3) + (σ4××××Β4) = (0,4××××Κ1) + (0,3××××Κ2) + (0,15××××Κ3) + (0,15××××Β4) 

 

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

Η βαθμολόγηση θα είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και θα περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο, 

όπως ορίζει το άρθρο 86 του  ν.4412/2016. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Βαθμολογία που είναι κατώτερη των 100 βαθμών συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, 

καθώς η Τεχνική Προσφορά κρίνεται ως ανεπαρκής και δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές της 

παρούσας. 

Δεδομένου ότι το στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής βάσει του οποίου 

οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων 

(δυνάμει της περ. 7, Άρθρο 86 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται εκείνος που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης τεχνικής 

προσφοράς «U». 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός 

προθεσμίας που θα του τεθεί μέσω επικοινωνίας που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες, για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι δυνατή η χρονική παράταση ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από τη 

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών με τους ίδιους όρους, μόνον 

μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων προς τούτων αρχών. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 132 περίπτωση β) του ν.4412/2016 δικαιούται να 

ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην 

παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων 

αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, ή γεγονότων, και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, 

υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου σε χρόνο και με τρόπο 

που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες 

ή παρόμοιες υπηρεσίες. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ 

Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου, μπορεί να γίνει 

μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής από στελέχη αντίστοιχων 

προσόντων και με τους ίδιους όρους της παρούσας. Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της 

Ομάδας Έργου σε περίπτωση αποχώρησής τους θα πρέπει να ενημερώσουν την Αναθέτουσα 

Αρχή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών 

ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία 

εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 

ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 

συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016 

από την αρμόδια επιτροπή. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (όπου αυτό επιδέχεται 

εφαρμογής). 

- Τιμολόγιο του αναδόχου 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητα. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20%. 

- 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), η οποία και 

επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, θα καταβληθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
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- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία (που δεν έχει 

αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 του Ν. 

4412/2016), απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 

β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και 

ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία  εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 

ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς 

την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτήν.  

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
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σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 

γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 

μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ 

αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Λάρισας. 
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1. Αντικείμενο του έργου «EnerNETMob» 

Τίτλος Έργου: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon 

transport systems.  

Μετάφραση: (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και 

υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) 

Ακρώνυμο: EnerNETMob 

2. Περιβάλλον του Έργου «EnerNETMob» 

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED (INTERREG MED) στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και 

την βελτίωση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα MED καλύπτει 57 

περιφέρειες από 10 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 3 υπό-ένταξη χώρες. Ο γενικός στόχος του Προγράμματος 

υλοποιείται μέσω των ακόλουθων 4 Αξόνων Προτεραιότητας: 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση της ικανότητας για καινοτομία στη Μεσόγειο με στόχο την έξυπνη 

και αειφόρο ανάπτυξη  

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Δημιουργία στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ενεργειακή απόδοση σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες 

περιοχές 

• Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου 

• Άξονας Προτεραιότητας 4: Προαγωγή της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο 

Το παρόν έργο «ENERNETMOB» εντάσσεται στην 2η προτεραιότητα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 

MED που αφορά την Δημιουργία στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακή 

απόδοση σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. 

 

3. Συνοπτικός στόχος του έργου «EnerNETMob» 

Το έργο EnerNETMob στοχεύει να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, και να βελτιώσει τα «Βιώσιμα Σχέδια 

Ηλεκτροκινητικότητας», σύμφωνα με κοινά πρότυπα και πολιτικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

προκειμένου να δημιουργήσει ένα «Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας», το οποίο θα συνδέει τις 

πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του προγράμματος MED. Το έργο προωθεί την κινητικότητα 

και τη διατροπικότητα  μεταξύ της ξηράς και της θάλασσας, με τη χρήση ηλεκτρικών συστημάτων μεταφοράς, 

υλοποιώντας αστικά και διαπεριφερειακά πιλοτικά δίκτυα εξοπλισμού και εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων 

(EVSE)  που μπορούν να  τροφοδοτούνται και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 





 

 

4. Κύριοι στόχοι  του έργου «EnerNETMob» 

Ο κύριος  στόχος του έργου EnerNETMob είναι να ενισχυθεί η ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής των 

«Διαπεριφερειακών Δικτύων Ηλεκτροκινητικότητας» που θα συνδέουν πόλεις και περιοχές της Μεσογείου σε 

διακρατικό επίπεδο με την εφαρμογή κοινών πολιτικών και προτύπων. Το EnerNETMob έχει ως στόχο να σχεδιάσει, 

να δοκιμάσει και να προωθήσει σχέδια ηλεκτροκίνησης σύμφωνα με κοινά πρότυπα για τα συστήματα ηλεκτρικών 

μεταφορών σε διακρατικό επίπεδο, ενσωματώνοντας περιφερειακά δίκτυα εξοπλισμού ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

(EVSE) και χρησιμοποιώντας τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας, ενισχύοντας  ταυτόχρονα τις δυνατότητες  για  

υπεραστικές και διαπεριφερειακές μεταφορές. 

Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην: 

• μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στον τομέα των μεταφορών στις 

μεσογειακές πόλεις  

• βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης σε  πυκνοκατοικημένες περιοχές  

• βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης  

• βελτίωση, σε διακρατικό επίπεδο, των συνδυασμένων οδικών και θαλάσσιων μεταφορών (επιβατών και 

εμπορευμάτων) 

• προώθηση των ηλεκτρικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μοχλούς ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας στην περιοχή MED  

• αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται με σημεία φόρτισης. 

 

5. Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα  του έργου «EnerNETMob» 

• Αυξημένη ικανότητα εφαρμογής πολιτικών περιφερειακού / πολεοδομικού σχεδιασμού υποδομών / 

υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διακρατικής συνεργασίας. 

• Αυξημένη διακρατική συνεργασία μέσω της ενσωμάτωσης των εθνικών / περιφερειακών «δικτύων 

υποδομών μικρής κλίμακας» στην περιοχή MED. 

• Βελτιωμένες γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό υποδομών ηλεκτροκινητικότητας, με τη χρήση κοινών 

προτύπων και ολοκληρωμένων πρωτοκόλλων για όλες τις περιφέρειες στην περιοχή MED. 

 

6. Κύρια παραδοτέα   του έργου «EnerNETMob» 

• Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη «Βιώσιμων Σχεδίων Ηλεκτροκινητικότητας» 

• Εθνικές πολιτικές και κανονιστικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση 

• Ανάλυση τοπικού πλαισίου για την ηλεκτροκινητικότητα και την παροχή ενέργειας 

• Βιώσιμα σχέδια ηλεκτροκινητικότητας 





 

 

• Τεκμηρίωση προμηθειών για την απόκτηση Ηλεκτρικών Οχημάτων και την εγκατάσταση υποδομών 

ηλεκτροκίνησης 

• Διαπεριφερειακή έκθεση αξιολόγησης 

• Κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη και εφαρμογή «Βιώσιμων Σχεδίων Ηλεκτροκινητικότητας» 

• Δίκτυα υποδομών μικρής κλίμακας 

• Πλατφόρμα ΤΠΕ που διασυνδέει το διαπεριφερειακό δίκτυο ηλεκτροκίνησης 

• Μνημόνιο συμφωνίας για τη διαπεριφερειακή ηλεκτροκινητικότητα 

 

7. Εταιρικό σχήμα του έργου «EnerNETMob» 

Στο έργο  συμμετέχουν 16  οργανισμοί από διαφορετικά κράτη της Ε.Ε. ενώ επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου: 

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ελλάδα) 

• Αρχή Μεταφορών της Μάλτας (Μάλτα) 

• RAM ( Ιταλία) 

• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων (Κύπρος) 

• Αλβανικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Αλβανία) 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα) 

• Κομητεία του Primorje και Γκόρσκι Κοτάρ (Κροατία) 

• Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Gorizia  (Σλοβενία) 

• Πανεπιστήμιο του Παλέρμο (Ιταλία) 

• Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της  Arrábida  (Πορτογαλία) 

• Ελεύθερη Δημοτική Κοινοπραξία της Ραγκούσα ( Ιταλία) 

• Οργανισμός Dynamic Vision (Ελλάδα) 

• Λιμενική Αρχή  Bar Holding (Μαυροβούνιο) 

• CIMNE  (Ισπανία) 

• Capenergies (Γαλλία) 

• Οργανισμός FGM-AMOR (Αυστρία) 

Το έργο έχει ξεκινήσει μετά την υπογραφή της σύμβασης του επικεφαλής εταίρου με την Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος. Συγκεκριμένα ως επίσημη έναρξη του σχεδίου ορίστηκε η 1
η 

Φεβρουαρίου 2018 και 

ολοκληρώνεται (σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα) την 31
η 

Ιανουαρίου 2022, έχοντας συνολική χρονική 

διάρκεια 4 έτη. Όλα τα παραδοτέα του παρόντος έργου θα κατατίθενται στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα, 

εκτός αυτών για τα οποία θα οριστεί ρητώς από την Αναθέτουσα Αρχή να κατατεθούν σε μία μόνο γλώσσα 

(Ελληνικά ή Αγγλικά).  

 

 





 

 

 

8. Η υλοποίηση του έργου «EnerNETMob» περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα 

Εργασίας (ΠΕ) 

ΠΕ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο σκοπός της Διαχείρισης του Έργου (ΔΕ) είναι η  ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή της διαχείρισης του έργου στα 

πλαίσια του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Αυτό το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) επικεντρώνεται στον 

εσωτερικό συντονισμό του έργου και την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και της Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής 

Γραμματείας  (ΔΑ/ΚΓ) του MED  με τους ακόλουθους στόχους: 

• να διεξάγει άψογη διαχείριση και αποτελεσματική χρήση των πόρων, 

• να εγγυηθεί υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα του συντονισμού, 

• να διασφαλιστεί η ομαλή ΔΕ και να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις. 

• να δημιουργήσει σαφείς εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου, 

• να προσφέρει βοήθεια  και καθοδήγηση στους εταίρους και τους αναδόχους 

• να ελέγχει την πρόοδο σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους. 

Η διαχείριση του έργου θα γίνεται συνεργατικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Δελτίου και τις 

αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης. Οι ρόλοι των εταίρων, οι ευθύνες και τα μέσα θα περιγραφούν σε ένα 

εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση.  

Ο συντονισμός και η οικονομική διαχείριση θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη του επικεφαλής εταίρου (ΕΕ). Οι 

επικεφαλής  των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των εργασιών στα ΠΕ και οι 

επικεφαλής  δράσεων θα καθοδηγούν κάθε δράση. Ο ΕΕ θα καταρτίζει τις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και τις 

αιτήσεις πληρωμής για υποβολή στην Κοινή Γραμματεία του  Προγράμματος MED σύμφωνα με τη σύμβαση 

επιχορήγησης, θα επικοινωνεί με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του  MED σχετικά με την πρόοδο της 

εργασίας, τα οικονομικά ή άλλα σχετικά θέματα. 

Θα εφαρμοστεί ένας ανάμεικτος τύπος αξιολόγησης έργου, ένας εσωτερικός από την εταιρική σχέση και ένας 

εξωτερικός για την αξιολόγηση της μετάβασης από την ενότητα M1 στην ενότητα  M2 και  την ενότητα M3. Η 

εκτίμηση και η διαχείριση του κινδύνου θα είναι ευθύνη του ΕΕ και θα διεξάγεται καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και ελέγχονται. Η διαχείριση της 

διασφάλισης της ποιότητας θα διεξάγεται στο επίπεδο παρακολούθησης της προόδου, σύμφωνα με τα  επίσημα 

ορόσημα που ορίζονται στα  ΠΕ και στο επίπεδο αξιολόγησης των προϊόντων του έργου. 

 

 

 





 

 

ΠΕ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το ΠΕ 2 είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής επικοινωνίας που θα προωθήσει την 

ηλεκτροκτροκινητικότητα σε ολόκληρη την περιοχή MED. Όταν πρόκειται για,  

Οι δραστηριότητες του ΠΕ 2 αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και την αλληλεπίδραση με το κοινό και 

χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: 

• Μονόδρομα κανάλια επικοινωνίας: 

- Ψηφιακά online κανάλια (Εργαλεία: Ιστοσελίδα MED, Κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, ενημερωτικά δελτία, 

ψηφιακά δελτία τύπου) 

- Τα παραδοσιακά κανάλια μέσων (Εργαλεία: θεματικές εκδόσεις τύπου, συνεντεύξεις) 

- Εκδόσεις-εκτυπώσεις (Εργαλεία: μπροσούρες, αφίσες, φυλλάδια, φάκελοι, σημειωματάρια, roll-up) 

- Εκστρατείες σε κοινωνικά μέσα/ δημοσιεύσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κοινωνικών μέσων (Twitter / 

Facebook / Google + / LinkedIn / YouTube) 

• Αμφίδρομα κανάλια επικοινωνίας: 

- - Συνέδρια, ανοικτές ημερίδες - περιφερειακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το EnerNETMob 

- - Διάφορες εκδηλώσεις της Κοινότητας MED (θεματικές, διακρατικές εκδηλώσεις Οριζόντιων έργων, 

εκδηλώσεις modular έργων κ.λπ.) 

Το EnerNETMob θα χρησιμοποιεί εσωτερικά εργαλεία επικοινωνίας, συχνές συναντήσεις και άλλα μέσα 

(διαπροσωπική επικοινωνία, τακτικές μάρκετινγκ, εκδηλώσεις), προκειμένου να προσεγγίσει το στοχευόμενο κοινό. 

Όλες οι ενέργειες επικοινωνίας θα αναλυθούν  λεπτομερώς στο σχέδιο επικοινωνίας του προγράμματος. 

Κάθε ομάδα στόχος θα προσεγγιστεί μέσω επιλεγμένων καναλιών / εργαλείων και θα σχεδιαστούν τα κατάλληλα 

μηνύματα για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Ομάδες στόχου: Εθνικές δημόσιες αρχές (υπουργεία, κυβερνητικοί υπάλληλοι), Περιφερειακές και τοπικές 

δημόσιες αρχές, τομεακές υπηρεσίες (ενεργειακές υπηρεσίες), ομάδες συμφερόντων συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ 

(ΜΚΟ μεταφορών και περιβάλλοντος κλπ), Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας, επιχειρήσεις και ΜΜΕ, 

Οργανισμοί υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, European Economic Interest Groupings ( EEIG ) και το ευρύ 

κοινό. 

Συνέργειες με άλλες κοινότητες έργων σε επίπεδο MED / ΕΕ: Κοινοπραξίες Interreg (Διασυνοριακή συνεργασία, 

Interreg Europe κλπ.) και έργα της ΕΕ (LIFE, Alpine, COST, Horizons κ.λπ.). Η επιτυχής προσέγγιση των 

ενδιαφερομένων μερών θα ενισχύσει την προώθηση του έργου, θα δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες και θα 

οδηγήσει στην επέκταση δικτύων και δεσμών με αξιωματούχους της ΕΕ και φορείς χάραξης πολιτικής. 

   





 

 

ΠΕ 3  ΜΕΛΕΤΕΣ 

Το ΠΕ 3 περιλαμβάνει όλες τις προκαταρκτικές  δραστηριότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των πιλοτικών 

ενεργειών ηλεκτροκίνησης που θα υλοποιηθούν στο ΠΕ 4. Το ΠΕ 3 αποσκοπεί στην εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης 

Ηλεκτροκινητικότητας  (ΣΒΗ) σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα σχεδιασμού και τις κοινές στρατηγικές και πολιτικές 

για τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα ΣΒΗ  επίσης  θα προδιαγράψουν  τα «Δίκτυα 

Υποδομών Μικρής Κλίμακας» που θα ενσωματωθούν σε ένα ολοκηρωμένο «Διαπεριφερειακό Δίκτυο 

Ηλεκτροκινητικότητας». Ο εταίρος Transport Malta (TM), ως υπεύθυνος του ΠΕ 3, θα συντονίσει τις δραστηριότητες 

των εταίρων με βάση την προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού και θα επιβλέπει τα παραδοτέα των 

συνεργατών, με την υποστήριξη των εταίρων  CIMNE και UNIPA.  

Το ΠΕ 3 περιλαμβάνει 5 λογικά διασυνδεδεμένες δραστηριότητες: 

1. «Συντονισμός  της μελετητικής φάσης»  που θα περιλαμβάνει την τη συνολική διαχείριση του ΠΕ3 και τη 

ρύθμιση των δραστηριοτήτων που θα συμφωνηθούν μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. Μια ομάδα 

εργασίας της επιστημονικής επιτροπής θα υποστηρίξει τους εταίρους στην τεχνική ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων. 

2. «Ανάλυση εκκίνησης», η οποία αποτυπώνει την πολιτική και το θεσμικό και νομικό πλαίσιο κάθε κράτους 

σχετικά με τις ηλεκτρικές μεταφορές. 

3. «Κατευθυντήριες γραμμές για τον βιώσιμο σχεδιασμό ηλεκτροκίνησης», οι οποίες θα αφορούν την 

ανάπτυξη ενός μοντέλου επιχειρησιακού προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 

προτύπων, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (ΒΑΤ), των νομικών απαιτήσεων και τις φόρμες συλλογής 

δεδομένων για την ανάλυση των υποδομών. Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στο σχεδιασμό 

παράλληλων «δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας» ως τμήματα  του  «Διαπεριφερειακού Δικτύου  

Ηλεκτροκινητικότητας». 

4. «Πλαίσιο γνώσεων για τις υποδομές», που θα αναφέρεται  στην τοπική ανάλυση των περιφερειών ή / και 

των κρατών που συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις. Η συλλογή στοιχείων και η μελέτη τοπικής προσφοράς 

/ ζήτησης θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα έχουν εγκριθεί στην 

προηγούμενη δράση, με στόχο τη σύγκριση και τον καθορισμό  κοινών δεικτών από τους εταίρους. 

5. «Σχεδιασμός Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας» για την διαμόρφωση του σχεδιασμού παράλληλων «Δικτύων 

υποδομής μικρής κλίμακας» που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πιλοτικών ενεργειών του ΠΕ 4, σύμφωνα 

με τα ίδια πρότυπα και πρωτόκολλα επικοινωνίας που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές του 

επιχειρησιακού προγραμματισμού για την ηλεκτροκίνηση. 

 

 

 





 

 

ΠΕ 4 Πιλοτικές δράσεις (Testing) 

Το ΠΕ 4 στοχεύει στην εφαρμογή των «Σχεδίων Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας» (ΣΒΗ) μέσω της ανάπτυξης 

πιλοτικών δράσεων ηλεκτροκίνησης και την εφαρμογή ενός «Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας», 

το οποίο θα διασυνδέεται παράλληλα με τα «Δίκτυα Υποδομών Μικρής Κλίμακας» μέσω μίας πλατφόρμας ΤΠΕ, 

χρησιμοποιώντας κοινά πρωτόκολλα και κοινά πρότυπα φόρτισης. 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) του Υπουργείου της Κύπρου (PP3) θα συντονίσει το ΠΕ 4, με τη συμμετοχή όλων 

των εταίρων στη κοινή υλοποίηση και διεξαγωγή πιλοτικών δράσεων, μέσω της ανάπτυξης επενδύσεων μικρής 

κλίμακας.  

Το ΠΕ4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις που είναι λογικά διασυνδεδεμένες: 

• Συντονισμός της φάσης των πιλοτικών δράσεων που επηρεάζει τη συνολική διαχείριση του ΠΕ και την 

ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και 

των προθεσμιών των πιλοτικών δράσεων, φόρμες δεδομένων για τη συλλογή πληροφοριών και 

αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων. 

• Σχεδιασμός  επενδύσεων μικρής κλίμακας που θα διαμορφώσουν τη σύνταξη του «εκτελεστικού 

σχεδιασμού για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό», ο οποίος θα δοκιμαστεί στα πλαίσια των πιλοτικών 

δράσεων, καθώς και την απόκτηση εξοπλισμού και την εγκατάσταση επενδύσεων μικρής κλίμακας, 

σύμφωνα με τα  μηχανολογικά σχέδια και τα σχέδια δράσης SEMPs που αναπτύχθηκαν στο  μελετητικό ΠΕ 

3. 

• Πλατφόρμα Ηλεκτροκινητικότητας ΤΠΕ, που αφορά  στην ανάπτυξη  ενός εργαλείου πληροφορικής για τον 

συντονισμό των πιλοτικών δράσεων και των σημείων φόρτισης με σκοπό  τη διασύνδεση των παράλληλων 

«Δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας» στο γενικότερο πλαίσιο του συνολικού «Διαπεριφερειακού Δικτύου 

Ηλεκτροκινητικότητας». 

• 3 παράλληλες  τυπολογίες πιλοτικών δράσεων σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς των ηλεκτρικών 

μεταφορών, με στόχο τον έλεγχο της εφικτότητας και της κρισιμότητας του «Διαπεριφερειακού Δικτύου 

Ηλεκτροκινητικότητας» και τον έλεγχο των  διασυνδέσεων ΤΠΕ των παράλληλων «Δικτύων υποδομής 

μικρής κλίμακας» και την πραγματική λειτουργικότητα και ενσωμάτωσή τους στις τοπικές μεταφορές / 

ενεργειακές υποδομές. Οι παρατηρητές εταίροι θα υποστηρίξουν τους εταίρους του έργου στην υλοποίηση 

των πιλοτικών δράσεων. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων αποσκοπεί στην αναβάθμιση των προηγούμενων 

σχεδίων δράσης SEMPs  (Παραδοτέο 3.5.1) και θα βασίζεται στις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των πιλοτικών 

δράσεων. 

  

 





 

 

ΠΕ 5 Transferring/ Μεταφορά αποτελεσμάτων 

Το ΠΕ 5 στοχεύει στη μεταφορά των αποτελεσμάτων της μελέτης και της δοκιμής των SEMPs και των πιλοτικών 

«Δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας» στις τοπικές / περιφερειακές / εθνικές πολιτικές των περιοχών που αφορά 

το έργο. Οι εταίροι του έργου, μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θα αποκτήσουν ευρύτερη γνώση στον 

τομέα της ηλεκτροκίνησης και θα συγκρίνουν διακρατικές μελέτες περιπτώσεων. Ο εταίρος  RAM SpA  συντονίζει το 

ΠΕ 5 και όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Το ΠΕ 5 είναι η άμεση εφαρμογή της φάσης των 

πιλοτικών έργων, διότι στοχεύει στον έλεγχο της σκοπιμότητας και της κρισιμότητας του μοντέλου  που αφορά  το 

«Βιώσιμης Σχέδιο ηλεκτροκίνησης» και του σπονδυλωτού πλαισίου του «Διαπεριφερειακού Δικτύου 

Ηλεκτροκινητικότητας». 

Για το σκοπό αυτό, το ΠΕ  προωθεί τις διασυνδέσεις ΤΠΕ των παράλληλων «Δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας» 

και την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές υποδομές μεταφορών / ενέργειας, προκειμένου να μεταφέρει και να 

αναπαράγει έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας  των SEMPs και EVSEs   σε άλλες περιοχές του MED καθώς και σε άλλες 

περιοχές της ΕΕ.  

Οι ενέργειες του ΠΕ 5 ομαδοποιούνται σε 2 βήματα: 

• Στο πρώτο βήμα, οι εταίροι θα μεταφέρουν τις τεχνικές γνώσεις σε ομάδες-στόχους για τα SEMPs και τα 

δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας. 

• Στο δεύτερο βήμα, οι εταίροι θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τους πιλότους, 

προωθώντας την αναπαραγωγή περαιτέρω «Δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας» στο πλαίσιο ενός 

«Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας». 

Το ΠΕ 5 περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες: 

1. Συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς, που αφορά τη συνολική διαχείριση του ΠΕ5 και την 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. 

2. Μεταφορά της Τεχνογνωσίας EnerNETMob, με  ομαδοποίηση και βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας του 

έργου και των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν κατά τις φάσεις μελέτης και δοκιμής. 

3. Μεταφορά των εργαλείων και των μεθοδολογιών του EnerNETMob στην Κοινότητα MED, στις πλατφόρμες 

Eltis και Epomm και στον άξονα 4-MED. 

4. Μεταφορά αποτελεσμάτων στο ακροατήριο δύο μεγάλων ετήσιων ευρωπαϊκών συνεδρίων  (συνέδρια 

ECOMM και SUMP). 

   

 

 





 

 

ΠΕ 6 Capitalising / Κεφαλαιοποίηση 

Το ΠΕ 6 στοχεύει στη κεφαλαιοποίηση με άλλα έργα και οργανισμούς του μοντέλου «Βιώσιμο Σχέδιο 

ηλεκτροκίνησης» και του σχεδιαζόμενου  «Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας» κατά τη διάρκεια και 

μετά τη διάρκεια του έργου. Έτσι, το ΠΕ 6 θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των Μελετητικών / Δοκιμαστικών 

ενοτήτων του EnerNETMob με άλλα αποτελέσματα και εμπειρίες έργων που συμβάλλουν άμεσα στους τρεις 

στόχους του έργου, προκειμένου να υιοθετηθεί ένα διακρατικό αναπτυξιακό πρότυπο για την ηλεκτροκινητικότητα,  

που με τη σειρά του μπορεί να εφαρμοστεί στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές της περιοχής MED και πέρα 

από τα σύνορά της. 

Για το σκοπό αυτό, το ΠΕ 6 θα επιδιώξει τη συγχώνευση των αποτελεσμάτων και άλλων προγραμμάτων 

συνεργασίας της ΕΕ προς τον κοινό σκοπό ενός εναρμονισμένου μοντέλου Βιώσιμου Σχεδιασμού 

Ηλεκτροκινητικότητας για την αναπαραγωγή των «Δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας» και την προώθηση της 

επέκτασης ή / και της συγχώνευσης  του «Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας» της ΕΕ. 

Οι εταίροι και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα δημιουργήσουν συνέργειες και μηχανισμό συνεργασίας για την 

προώθηση των ηλεκτρικών μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αναπτύσσοντας συστάσεις πολιτικής και διακρατικές 

συμφωνίες. Ο εταίρος  PGZ  θα συντονίζει το ΠΕ 6, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι. Το ΠΕ 6 

περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες: 

1. Συντονισμός της φάσης κεφαλαιοποίησης, που αφορά στη συνολική διαχείριση του ΠΕ 6 και την 

παρακολούθηση των δράσεων. 

2. Συστηματοποίηση των γνώσεων του EnerNETMob μέσω της υλοποίησης τοπικών σεμιναρίων σχετικά με τις 

ευκαιρίες  της ηλεκτροκίνησης, τη χρήση της πλατφόρμας ΤΠΕ που διασυνδέει το διαπεριφερειακό δίκτυο 

ηλεκτροκινητικότητας, καθώς και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη μεταφορά και τη 

προώθηση στρατηγικών ηλεκτροκίνησης σε διακρατικό επίπεδο και πέρα από την περιοχή του 

προγράμματος  MED. 

3. Δραστηριότητες δικτύωσης για την ενίσχυση της διαδικασίας κεφαλαιοποίησης σε διακρατικό επίπεδο 

MED και την αναζήτηση προσεγγίσεων «από κάτω προς τα πάνω» και «από πάνω προς τα κάτω». 

4. Κεφαλαιοποίηση στο πλαίσιο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της κοινότητας MED για τη παραγωγή 

νέας νομοθεσίας και πολιτικών για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στις περιοχές MED και πέραν αυτών. 





 

 

 

9. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου  

Το προκηρυσσόμενο Έργο είναι η παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας (Αναθέτουσα Αρχή), προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν 

έγκαιρα και επιτυχώς οι δράσεις αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου ENERNETMOB.  

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του προκηρυσσόμενου έργου αναλύονται ως εξής, ανά πακέτο εργασίας 

(συμπ.ΦΠΑ): 

WP / ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

WP1 - Management  49.000,00 

WP2 - Communication 87.392,52 

WP3 - Start-Up planning 52.000,00 

WP4 - Testing  5.000,00 

WP5 - Transferring  11.570,00 

WP6 - Capitalizing  11.007,48 

TOTAL 215.970,00 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω εγκεκριμένη κατανομή του Προϋπολογισμού δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής 

απόφασης του Steering Committee του έργου.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται, στο πλαίσιο της Υποβολής της Τεχνικής τους Προσφοράς (Ενότητα Β 

«Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης του Έργου»), να καταθέσουν αναλυτική παρουσίαση του 

προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης του έργου.  

Η τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να αναλύεται σε πακέτα εργασίας (WP),  σύμφωνα με την ανάλυση του έργου,  

όπως αυτό περιγράφεται τον παρόν τεύχος. 

Για κάθε πακέτο εργασίας (WP) οι  υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν τις προτεινόμενες δράσεις τους, 

κοστολογημένες με επαρκή τεκμηρίωση, συνοδευόμενες από αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και με σαφές 

χρονοδιάγραμμα. Κάθε δαπάνη που προκύπτει ή συνδέεται με την υλοποίηση των παραδοτέων δράσεων 

(μετακινήσεις, φιλοξενίες, συνδρομές, παρουσιάσεις κλπ) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Oι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται καταθέσουν πρόταση μεθοδολογίας εμπλουτισμού / τροποποίησης / 

αντικατάστασης δράσεων στο πλαίσιο της σύμβασης,  

 

Ακολουθεί περιγραφή των Πακέτων Εργασίας και των κατ΄ ελάχιστων παραδοτέων της σύμβασης.:  





 

 

 

WP1 - Management 

ΠΕ1 Διαχείριση Έργου 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ  01-2022 

Δράση/παραδοτέα Περιγραφή δράσης/παραδοτέων 

Δράση 1.1:  

Διαχείριση Έργου, 

Συντονισμός και 

Διοίκηση 

Η διαχείριση του έργου θα υλοποιηθεί αποτελεσματικά από όλους τους εταίρους υπό την 

επίβλεψη του EΕ που είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση και το συντονισμό του 

έργου. O EE θα προετοιμάζει τις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και οικονομικές αναφορές 

προς υποβολή στην Κοινή Γραμματεία του MED και οι υπεύθυνοι των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) 

θα είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των εργασιών στα ΠΕ τους σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή Καθοδήγησης (ΕΚ)  θα συνεδριάσει 9 φορές και θα 

συμμετέχουν όλα οι εταίροι. Η ΕΚ θα  παρακολουθεί και θα αναθεωρεί την κατάσταση του 

έργου λαμβάνοντας  όλες τις απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με την πρόοδο, τη 

προγραμματισμένη εργασία, τις οικονομικές και διοικητικές πτυχές και τα μελλοντικά βήματα 

που πρέπει να λαμβάνονται. Ο ΕΕ θα επεξεργαστεί και θα παράσχει στους εταίρους τα 

κατάλληλα εργαλεία για την εξασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας της 

εταιρικής σχέσης. 

D.1.1.5.  Εκθέσεις προόδου 

φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Σύνταξη εκθέσεων  προόδου φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου  που θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στο 

τέλος κάθε περιόδου προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και 

τον Επικεφαλής Εταίρο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Synergie. Επίσης ο Ανάδοχος θα ολοκληρώνει τον εκάστοτε 

φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης δαπανών 

που απαιτούνται για τις πιστοποιήσεις  των περιοδικών 

δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προγράμματος MED 

Παραδοτέα 

Αναδόχου δράσης 

1.1 

D.1.1.6 Πρακτικά των 

Συνεδριάσεων & Τεχνικών 

Επιτροπών του Έργου 

Σύνταξη εκθέσεων από  τις εκάστοτε διοργανώσεις των  

εταιρικών συναντήσεων των επιτροπών καθοδήγησης 

καθώς και  των τεχνικών επιτροπών 





 

 

WP2 – Communication 

ΠΕ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ  01-2022 

Δράση/παραδοτέο Περιγραφή δράσης/παραδοτέου 

Δράση 2.1:  

Στρατηγική 

επικοινωνίας 

Διαμόρφωση  μιας προσαρμοσμένης στρατηγικής επικοινωνίας (CS). Το σχέδιο  

επικοινωνίας θα καθορίσει τις αρχές συνεργασίας της εξωτερικής και εσωτερικής 

επικοινωνίας του έργου, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα ένα σχέδιο μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Το CS θα παράσχει καθοδήγηση στο εταιρικό σχήμα, ώστε να 

βελτιστοποιήσει την επικοινωνία: 

1. Στο εσωτερικό του εταιρικού σχήματος για την  επίτευξη  της ομαλής 

υλοποίησης του έργου 

2. Εξωτερικά, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική 

προσέγγιση των κύριων ομάδων-στόχων του έργου. Επιπλέον, το αποκλειστικό 

πρόγραμμα μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων θα εξασφαλίσει τη 

χρήση των καλύτερων τακτικών και των κατάλληλων εργαλείων στα επιλεγμένα 

κανάλια μέσων ενημέρωσης των κοινωνικών μέσων. Θα συντάσσονται ετήσιες 

ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις του σχεδίου. 

Παραδοτέο Αναδόχου  

Δράσης 2.1 

D.2.1.1. Σχέδιο 

στρατηγικής 

επικοινωνίας του 

έργου 

Εκπόνηση και παρακολούθηση του  σχεδίου επικοινωνίας 

τους έργου που  θα περιγράφει όλες τις παραμέτρους 

επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και  των στοχευμένων 

ομάδων του έργου. Το Σχέδιο για τα μέσα και τα κοινωνικά 

μέσα θα περιλαμβάνει αποτελεσματικούς 

προσανατολισμούς ώστε να προσεγγίσει  τον θεματικό 

τύπο / τα μέσα ενημέρωσης και  το στοχοθετημένο κοινό. 

Δράση 2.2: 

Μονόδρομα Εργαλεία 

επικοινωνίας 

 

Η ροή των πληροφοριών και τα κύρια επιτεύγματα των δραστηριοτήτων του 

έργου θα διαδοθούν μέσω των επιλεγμένων διαύλων και θα αναπτυχθούν πολλά 

εργαλεία για το σκοπό αυτό. Ο δικτυακός τόπος  του MED θα χρησιμοποιηθεί ως 

ένα showcase που θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου online 

/ ψηφιακού υλικού. Θα δημιουργηθούν ψηφιακά και έντυπα υλικά και εργαλεία 

καθώς και εργαλεία που αφορούν τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και τα 

εξειδικευμένα θεματικά μέσα. Οι εκστρατείες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης θα 

υλοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση της προβολής και της 

αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δικτύων του έργου. 

D.2.2.1 

Διαμόρφωση 

ιστοτόπου MED / 

ενημερώσεις 

Συμμετοχή στην διαμόρφωση και επικαιροποίηση  της 

ιστοσελίδας του έργου στον  ιστοτόπο του προγράμματος  

MED  που θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μέρος των 

παραγόμενων online / ψηφιακών υλικών του έργου. Θα 

περιέχει  τα νέα, εκδηλώσεις, κατάλογο βίντεο, έρευνες, 

και ψηφιακό περιεχόμενο (infographics, φωτογραφίες, 

ταινίες κ.λπ.)  

D.2.2.2 

Δημιουργία 

περιεχομένου / 

ενημερώσεις / 

καναλιών κοινωνικών 

μέσων 

Δημιουργία οπτικού και ψηφιακού περιεχομένου καθώς 

και  τακτικές ενημερώσεις  των πεπραγμένων του έργου σε 

κοινωνικά δίκτυα ( πρόοδος, γεγονότα, αποτελέσματα). Η 

παρακολούθηση των ψηφιακών κοινωνικών μέσων θα 

αξιολογεί και την αποτελεσματικότητά  τους. 

Παραδοτέα Δράσης 

Αναδόχου 2.2 

D.2.2.3 

Ψηφιακά εργαλεία 

(παρουσιάσεις, 

ενημερωτικά δελτία) 

Συμμετοχή στην δημιουργία ψηφιακών εργαλείων και 

μεταφόρτωση  περιεχομένου στον ιστότοπο του έργου και 

στα κανάλια κοινωνικών μέσων (Twitter / Google+ / 

Facebook / LinkedIn / YouTube). 





 

 

 

 

 

D.2.2.4 

EnerNETMob βίντεο 

Δημιουργία: α) ενός   εισαγωγικού βίντεο του EnerNETMob  

που θα παρουσιάσει τους στόχους και τα ορόσημα του 

έργου και  β)  ενός βίντεο μαρτυρίας που θα επικεντρωθεί 

στα επιτεύγματα των πιλοτικών δράσεων. Και τα δύο  

βίντεο θα απευθύνονται στις κύριες ομάδες-στόχους της 

ηλεκτροκινητικότητας και των αστικών μεταφορών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

D.2.2.5. Έντυπο υλικό 

του έργου 

Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού : 300 

μπροσούρες (τετραχρωμία  στα Ελληνικά και Αγγλικά), 2 

αφίσες, 1 rollup, 100 φυλλάδια, 100 folders και 100  

σημειωματάρια  

Δράση 2.3: Ημερίδες-

συνέδρια 

Οι θεματικές εκδηλώσεις θα οργανωθούν σε όλες τις περιοχές που συμμετέχουν 

στο έργο για σκοπούς διάδοσης.  Η κατανομή των ημερήσιων ημερίδων / 

ευαισθητοποίησης (μία για κάθε εταίρο) θα συνδέεται με την εμπειρογνωμοσύνη 

των εταίρων και την περιοχή δραστηριότητας. Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν 

στο ενδιάμεσο και το τελικό  συνέδριο του έργου. Η ενδιάμεση διάσκεψη θα 

οργανωθεί έτσι ώστε να προσδώσει έμφαση  στην πρόοδο του έργου ενώ το τελικό 

συνέδριο θα αποτελέσει το σημαντικό γεγονός του έργου, εστιάζοντας στην 

κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 

D.2.3.1. Εκδήλωση σε 

περιφερειακό 

επίπεδο   

Διοργάνωση μίας περιφερειακής εκδήλωσης «Open Days» 

ώστε να υπάρξει ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και 

τα αποτελέσματά του σε όλα τα στοχευόμενα ακροατήρια, 

με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ηλεκτροκίνηση. 

D.2.3.2. Έκθεση 

πρακτικών  του 

ενδιάμεσου 

συνεδρίου MED 

Σύνταξη έκθεσης  τεκμηρίωσης από την συμμετοχή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στις  εργασίες του ενδιάμεσου 

συνεδρίου MED που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, 

κατάλογο συμμετεχόντων κλπ. 

Παραδοτέα Αναδόχου 

Δράσης 2.3 

D.2.3.3. Έκθεση 

πρακτικών  του 

τελικού συνεδρίου 

MED 

Σύνταξη έκθεσης  τεκμηρίωσης από την συμμετοχή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τελικό συνέδριου του έργου. 

(Σύνοδος Ολομέλειας, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

και υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας) 

WP3 - Start-Up planning 

ΠΕ 3  Μελέτες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :ΑΠΟ 02-2018  ΕΩΣ 04-2019 

Δράση/παραδοτέα Περιγραφή δράσης/παραδοτέων 

Δράση 3.2: Ανάλυση 

Εκκίνησης  

Πριν ξεκινήσουν όλες οι δραστηριότητες μελέτης και δοκιμών, οι εταίροι, με την 

υποστήριξη της ομάδας εργασίας της επιστημονικής επιτροπής, θα καθορίσουν την 

τρέχουσα εξέλιξη της ηλεκτροκινητικότητας  στην ΕΕ. Επομένως, η πρώτη ανάλυση 

θα αναφέρεται στις  πολιτικές και κανονισμούς / οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Κοινοβούλιο και θα καθορίσει τα κριτήρια 

αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ (Παραδοτέο 3.2.1). Επιπλέον, για κάθε εμπλεκόμενο 

κράτος  μέλος, oι εταίροι θα αναλύσουν τα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους 

(Παραδοτέο 3.2.2) σύμφωνα με: 

- την οδηγία 2014 / 94 / UE (μόνο για  τον τομέα των ηλεκτρικών 

μεταφορών) και άλλες συστάσεις της ΕΕ. 

- τη Σύμβαση Δημάρχων και SEAPs 

- Εθνικά Πλαίσια Πολιτικής σύμφωνα με τα SUMPs 

- Τα σημεία αναφοράς σε κάθε εμπλεκόμενο κράτος, επισημαίνοντας τις 

σχετικές βέλτιστες πρακτικές. 





 

 

Παραδοτέο  Αναδόχου 

Δράσης 3.2 

D. 3.2.2.Αναφορα για 

το  Εθνικό πλαίσιο 

πολιτικής και 

κανονιστικών 

ρυθμίσεων για την 

ηλεκτροκίνηση 

Υλοποίηση  αναφοράς  σε  περιφερειακό  επίπεδο που  

αφορά τα πλαίσια πολιτικής βάσει: 

- της οδηγίας 2014 / 94 / UE (μόνο για τον τομέα 

ηλεκτρικών μεταφορών). 

- Σύμβαση Δημάρχων και SEAPs 

- Βιώσιμη Κινητικότητα και SUMPs 

Δράση 3.3:  

Κατευθυντήριες 

γραμμές για τον 

αειφόρο σχεδιασμό 

ηλεκτροκινητικότητας 

Οι εταίροι, υποστηριζόμενοι από την επιστημονική επιτροπή, θα αναπτύξουν 

μοντέλα για βιώσιμο σχεδιασμό των μεταφορών που θα επηρεάζουν: 

- το Σχέδιο για την ανάπτυξη «βιώσιμων σχεδίων ηλεκτροκινητικότητας» για 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρικών μεταφορών (Παραδοτέο 3.3.1 που 

συντονίζεται από τον PP8). 

- τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (BAT) και τα τεχνικά πρότυπα που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις υποδομές φόρτισης και τα εργαλεία 

ΤΠΕ (Παραδοτέο 3.3.2 που συντονίζεται από τον PP13). 

Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη υποδομών / υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα 

υλοποιηθούν στις πιλοτικές δράσεις του ΠΕ4 σύμφωνα με κοινά τεχνικά πρότυπα, 

τις ΒΑΤs και  τις νομικές απαιτήσεις. Μετά από ένα πρώτο σχέδιο που θα 

επεξεργασθεί η επιστημονική επιτροπή, οι εταίροι θα μοιραστούν και θα 

ενσωματώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την τελική τους έγκριση. 

Παραδοτέο Αναδόχου 

Δράσης 3.3:   

D.3.3.1 

Κατευθυντήριες 

οδηγίες για την 

ανάπτυξη «βιώσιμων 

σχεδίων 

ηλεκτροκινητικότητας» 

Συμμετοχή στην σύνταξη  αναφοράς  των 

κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

για τον προγραμματισμό του παράλληλου περιφερειακού 

«Δικτύου Υποδομών Μικρής Κλίμακας». 

Δράση 3.4:  Πλαίσιο 

γνώσεων για τις 

υποδομές 

Μετά από τη συλλογή δεδομένων και το σύνολο των δεικτών που αναφέρονται 

στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δραστηριότητας 3.3, 

οι εταίροι θα αναπτύξουν την «Ανάλυση τοπικού πλαισίου για τη την 

ηλεκτροκινητικότητα και την κατάσταση προσφορά ενέργειας» (παραδοτέο 3.4.1) 

που θα διαμορφώσει  την ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης των 

μεταφορών, με έμφαση στις αστικές μεταφορές και στην ενσωμάτωση της 

ηλεκτροκίνησης στις διατροπικές μεταφορές. 

Παραδοτέο Αναδόχου 

Δράσης 3.4:   

D.3.4.1. Ανάλυση του 

τοπικού πλαισίου για την 

ηλεκτροκινητικότητα και 

κατάσταση προσφοράς 

ενέργειας. 

Τοπική μελέτη προετοιμασίας του σχεδίου βιώσιμης 

κινητικότητας και των πιλοτικών δράσεων, που 

αφορούν: 

-την ανάλυση της χρήση γης και των αστικών 

συστημάτων και των διασυνδέσεών τους. 

 -Ανάλυση των τοπικών σχεδίων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

-Ανάλυση SWOT. 





 

 

 

 

WP4 - Testing 

ΠΕ 4 Πιλοτικές δράσεις 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ  05-2019 ΕΩΣ  01-2021 

Δράση/παραδοτέο Περιγραφή δράσης/παραδοτέου 

Δράση 4.2: Δημιουργία 

Επενδύσεων Μικρής 

Κλίμακας 

Σύμφωνα με τα πρότυπα και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες που 

προτείνονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στη δράση 4.1, 

κάθε εταίρος θα αναπτύξει έναν εκτελεστικό σχεδιασμό του εξοπλισμού και 

εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων (EVSEs)  που θα εγκατασταθεί και θα 

δοκιμάσει τα "Δίκτυα Υποδομής Μικρής Κλίμακας" στο πλαίσιο της  κάθε πιλοτικής 

δράσης. 

Ο εκτελεστικός σχεδιασμός και οι δημόσιες προμήθειες αναφέρονται: 

- στους σταθμούς φόρτισης  

- τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς φόρτισης ΗΟ, 

- τα εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνίας για 

τη διασύνδεση των συστημάτων φόρτισης κάθε «δικτύου μικρής κλίμακας 

υποδομών» στο πλαίσιο του «Διαπεριφερειακού Δικτύου 

Ηλεκτροκινητικότητας» 

- Εργαλεία ΤΠΕ για την απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος 

φόρτισης, συλλογής  και επεξεργασίας δεδομένων. 

Δράση 3.5: Βιώσιμος 

σχεδιασμός 

ηλεκτροκινητικότητας 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού που θα  έχουν εγκριθεί στη 

Δράση 3.3 και τα αποτελέσματα ανάλυσης που  θα έχουν επιτευχθεί στη Δράση 

3.4, οι εταίροι θα εκπονήσουν Σχέδια Δράσης για "Βιώσιμα Σχέδια 

Ηλεκτροκινητικότητας» για τον καθορισμό του μεταφορικού / περιφερειακού 

σχεδιασμού τοπικού «Δικτύου Υποδομής Μικρής Κλίμακας» που θα εφαρμοστούν 

στην περιοχή  τους. 

Στο πλαίσιο των SEMPs, οι εταίροι θα προετοιμάσουν βραχυπρόθεσμα σχέδια 

δράσης που θα εφαρμοστούν στις Ενότητες 2 και 3  του έργου καθώς  και 

στρατηγικές που θα επικαιροποιηθούν  μετά την αξιολόγηση των πιλοτικών 

ενεργειών του ΠΕ4 και την ολοκλήρωση του έργου. 

Η Δράση θα περιλαμβάνει επίσης: 

- Προκαταρκτικό σχεδιασμό  των υποδομών / υπηρεσιών EV  κάθε πιλοτικής 

δράσης 

- Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ΤΠΕ, σχεδιασμένης από τον συντονισμό 

συντονισμού του εταίρου  CIMNE, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των 

πιλοτικών δράσεων του ΠΕ4. 

D.3.5.1. Σχέδιο δράσης 

«Βιώσιμου σχεδίου 

ηλεκτροκινητικότητας» 

Εκπόνηση τοπικού  σχεδίου  που αφορά: 

- μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

των συστημάτων ηλεκτροκίνησης 

- διαχείριση επιχειρηματικών μοντέλων των 

υπηρεσιών ηλεκτρικών μεταφορών. 

- ανάλυση κόστους/ οφέλους των υπηρεσιών 

μεταφορών. 

- περιβαλλοντική αξιολόγηση των υπηρεσιών / 

υποδομών μεταφορών 

Παραδοτέα Αναδόχου 

Δράσης 3.5  

D.3.5.2. Προκαταρκτικό 

σχέδιο για τις υποδομές 

φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων και 

μεταφορών 

Εκπόνηση προκαταρκτικού σχεδίου για τις υποδομές 

φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  και μεταφορών που 

θα υλοποιηθεί για τις πιλοτικές δράσεις στο  πλαίσιο 

υλοποίησης των τοπικών "δικτύων υποδομής μικρής 

κλίμακας" για την ηλεκτροκίνηση. 





 

 

Παραδοτέο Αναδόχου 

Δράσης 4.2: 

D.4.2.1. Σχεδιασμός 

υποδομών φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων 

και υποδομών 

ηλεκτρικών μεταφορών 

/ Εξοπλισμός 

Εκπόνηση σχεδίου υποδομών φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων και  υποδομών ηλεκτρικών μεταφορών/ 

υπηρεσιών  σε εφαρμογή  του σχεδίου δράσης του 

«Βιώσιμου Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης»  

 

 

WP5 - Transferring 

ΠΕ 5 Transferring/ Μεταφορά αποτελεσμάτων 

ΑΠΟ 02-2020 ΕΩΣ  01-2021 

Δράση/παραδοτέα Περιγραφή δράσης/παραδοτέων 

Δράση 5.2: 

Μεταφορά της 

τεχνογνωσίας του 

EnerNETMob 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην αποτελεσματική μεταφορά της τεχνογνωσίας του 

έργου που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου στις φάσεις 

μελέτης και δοκιμών.  

Θα δημιουργηθεί ένα Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της βιομηχανίας  της 

ηλεκτροκίνησης με σκοπό την ενδυνάμωση του τομέα, και την ανάλυση ευκαιριών στο 

εγγύς μέλλον. Βάσει των αποτελεσμάτων των  πιλοτικών  δράσεων, οι εταίροι θα 

επικαιροποιήσουν και θα καταστήσουν οριστικές τις κατευθυντήριες γραμμές 

ηλεκτροκινητικότητας  για τα «Βιώσιμα σχέδια ηλεκτροκίνησης», τα τεχνικά διεθνή 

πρότυπα, τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (BATs), και τις νομικές απαιτήσεις.  

Ένα τέτοιο παραδοτέο θα δημιουργηθεί μαζί με εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση 

περιφερειακών τεχνικών εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του διαλόγου και της 

μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

D.5.2.3  

Πακέτο 

εκπαιδευτικού 

υλικού 

Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης, που 

θα περιλαμβάνει τα σχέδια, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες 

σχετικά με την ηλεκτροκίνηση που θα χρησιμοποιηθεί στην  

περιφερειακή εκδήλωση για τη μεταφορά της αποκτηθείσας 

τεχνογνωσίας από τις δράσης του έργου. 

Παραδοτέο 

Αναδόχου Δράσης 

5.2: 

D.5.2.4 

Διοργάνωση 

περιφερειακής 

τεχνικής 

εκδήλωσης 

Διοργάνωση περιφερειακής τεχνικής εκδήλωσης για τη προώθηση 

του διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με τις 

απαιτήσεις  της ηλεκτροκίνησης και τη μεταφορά των γνώσεων 

που έχουν αποκτηθεί. 

Δράση 5.3:  

Μεταφορά των 

εργαλείων και 

μεθοδολογιών του 

EnerNETMob 

Η δράση στοχεύει στη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στις κοινοτικές 

διακρατικές ομάδες και στα δίκτυα MED, στην κοινότητα MED Urban Transports, στις 

πλατφόρμες Eltis και Epomm και στο Axis 4-MED.  

Για το σκοπό αυτό, το εταιρικό σχήμα θα υλοποιήσει το "Εγχειρίδιο για βιώσιμη 

ηλεκτροκίνηση" το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για τα εργαλεία και τις 

μεθοδολογίες του EnerNETMob και τα πιλοτικά αποτελέσματα που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου EneRNETMob και τη δυνατότητα 

μεταφοράς τους σε παρόμοιες περιοχές  στην περιοχή του Med, οι οποίες αναζητούν 

λύσεις χαμηλού άνθρακα. Το Εγχειρίδιο θα είναι ένα ψηφιακό εργαλείο αλλά και σε 

έντυπη μορφή για να διανεμηθεί στις ομάδες στόχους κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων του έργου, των διασκέψεων, των συνεδριάσεων και στην διάρκεια της 

φάσης κεφαλαιοποίησης. 

Παραδοτέο 

Αναδόχου Δράσης 

5.3:   

D.5.3.1 

Εγχειρίδιο για 

βιώσιμη 

ηλεκτροκίνηση 

Παραγωγή εγχειριδίου  που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

μεταφοράς σε συναντήσεις/εκδηλώσεις με περιεχόμενα που θα 

περιγράφουν εργαλεία / μεθοδολογίες, αποτελέσματα και πρακτικές 

συμβουλές για την προσαρμογή των λύσεων χαμηλού άνθρακα σε 

άλλες περιοχές  του προγράμματος MED που αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα. 





 

 

 

 

WP6 - Capitalizing 

ΠΕ 6 Capitalising/ Κεφαλαιοποίηση 

ΑΠΟ 02-2021  ΕΩΣ 01-2022 

Δράση/παραδοτέα Περιγραφή δράσης/παραδοτέων 

Δράση 6.2: 

Συστηματοποίηση 

των γνώσεων του 

EnerNETMob 

Σκοπός της δράσης είναι να συστηματοποιήσει την γνώση  που αποκτήθηκε από την 

υλοποίηση του έργου   μέσω  διεξαγωγής τοπικών σεμιναρίων για την επίδειξη στις 

ομάδες-στόχους των δυνατοτήτων της ηλεκτροκινητικότητας και την προώθηση της 

χρήσης της πλατφόρμας ΤΠΕ που θα διασυνδέει το διαπεριφερειακό δίκτυο 

ηλεκτροκινητικότητας.  

Θα αναπτυχθεί λεπτομερές σχέδιο για να περιγράψει τα βήματα επίτευξης της 

βιωσιμότητας της πλατφόρμας ΤΠΕ και των καθιερωμένων «δικτύων υποδομών μικρής 

κλίμακας» μετά το τέλος του έργου. Οι εταίροι θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας 

για τη μεταφορά και την προώθηση στρατηγικών ηλεκτροκίνησης σε διακρατικό 

επίπεδο που θα ξεπερνά την περιοχή του προγράμματος  MED. 

D.6.2.1.  Μνημόνιο 

Συνεργασίας (ΜΣ) και 

Σχέδιο Βιωσιμότητας 

Συμμετοχή στην διαμόρφωση  του Μνημονίου Συνεργασίας  

που θα υπογραφεί από τους εταίρους, τους παρατηρητές  και 

άλλους φορείς στη  διάρκεια  του τελικού συνεδρίου του έργου  

που θα συνοδεύεται από ένα λεπτομερές σχέδιο βιωσιμότητας 

με το οποίο θα  ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

στους εταίρους  για τη συνέχιση της πλατφόρμας ΤΠΕ που θα 

διασυνδέει το Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας 

Παραδοτέα 

Αναδόχου Δράσης 

6.2: 

D.6.2.2.:  Τοπικό 

σεμινάριο για τη 

χρήση κοινών 

πλατφορμών ΤΠΕ για 

τις δημόσιες αρχές 

Διοργάνωση τοπικού σεμιναρίου για να παρουσιαστούν οι 

ευκαιρίες των δικτύων ηλεκτροκινητικότητας και να 

προωθηθεί η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ μέσω της πρακτικής 

περιγραφής και επίδειξης των διαδικασιών φόρτισης και της 

απομακρυσμένης διαχείρισης των συστημάτων επικοινωνίας. 

Δράση 6.4: 

Συστάσεις 

πολιτικής 

Όλες οι προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ΠΕ όσον αφορά 

την επικοινωνία και τη μεταφορά των πορισμάτων του έργου καθώς και των 

δραστηριοτήτων κεφαλαιοποίησης (προσέγγιση των υπαλλήλων της ΕΕ, συνεδριάσεις 

και ακροάσεις, διασκέψεις, δημιουργία εργαλείων) θα οδηγήσουν στην επίτευξη του 

τελικού στόχου της παραγωγής νέων νομοθεσιών και πολιτικών για την επέκταση της 

ηλεκτροκινητικότητας στο MED.  

Η Επιτροπή Πολιτικών Εμπειρογνωμόνων του έργου θα είναι υπεύθυνη για την 

υποβολή συνολικών συστάσεων για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικής συμβατότητας 

στο MED και για την αντιμετώπιση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τις 

δυνατότητες των αναδυόμενων εφαρμογών ηλεκτροκινητικής συμβατότητας και την 

ενσωμάτωση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ σε περιφερειακές / παρεμβάσεις. 

Παραδοτέο 

Αναδόχου Δράσης 

6.4: 

D.6.4.1. Συστάσεις 

πολιτικής για την 

ενίσχυση της 

ηλεκτροκινητικότητας 

στο MED 

Εκπόνηση οδικού    χάρτη που θα  απευθύνεται στις 

περιφερειακές αρχές, τη βιομηχανία και τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις δυνατότητες των 

αναδυόμενων εφαρμογών ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του 

προγράμματος MED, με επίκεντρο  στη τεχνολογία, στους 

στόχους χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στα θεσμικά θέματα 

 





 

 

 

10. Διάρκεια του προκηρυσσόμενου έργου και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Παραδοτέων 

Η έναρξη του προκηρυσσόμενου έργου ορίζεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τη λήξη του 

έργου «ENERNERMOB», ήτοι στις 31/01/2022 ή όσο απαιτηθεί μέχρις ολοκλήρωσής του και παραλαβής της 

δήλωσης ολοκλήρωσης πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Ο ακριβής εσωτερικός χρονοπρογραμματισμός του προκηρυσσόμενου έργου του Τεχνικού Συμβούλου συνδέεται 

άρρηκτα με την εξέλιξη και το χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης του έργου «ENERNERMOB» (όπως περιγράφεται 

στους παραπάνω πίνακες που παρουσιάζονται οι δράσεις του έργου και τα παραδοτέα του αναδόχου), δεδομένου 

ότι τα στάδια ολοκλήρωσης και τα αποτελέσματα του τελευταίου αποτελούν ορόσημα για την υλοποίηση των 

αντίστοιχων δράσεων που θα έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εταίρος του έργου.  

Τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το 

χρονοδιάγραμμα και τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής καθοδήγησης και των ανα Πακέτο Εργασίας 

επιστημονικών επιτροπών του έργου «ENERNERMOB». 

Ως εκ τούτου το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου του Αναδόχου θα 

επικαιροποιηθεί και οριστικοποιηθεί σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου  «ENERNERMOB» ή 

όσο τούτο απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεδομένων τυχόν τροποποιήσεων ή επιτόπιων ελέγχων. 

11. Προϋπολογισμός 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του προκηρυσσόμενου Έργου ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις  χιλιάδες 

εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και τριανταπέντε λεπτά (174.169,35 €)  μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 

ο οποίος επιβαρύνει εξολοκλήρου την αναθέτουσα Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς 

πόρους (κατά 15%). 

12. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

Η συμμόρφωση του υποψηφίου αναδόχου με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης πιστοποιείται με την 

καταφατική απάντησή του στο σύστημα και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπό της Τεχνική Προσφορά, η οποία και υποβάλλεται ως .pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Η καταφατική απάντησή στο σύστημα, αφορά στην ακόλουθη διατύπωση, η οποία συμπυκνώνει όλες τις τεχνικές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

«Ο υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των τεχνικών όρων και προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται 

λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 01/2018 και η πλήρωσή 

τους παρατίθεται στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς που επισυνάπτεται». 





 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παραπέμψει στα συνημμένα έγγραφα της Τεχνικής του Προσφοράς, με τα οποία 

παρατίθενται, αναλύονται και αποδεικνύονται τα δεδομένα της οικείας προσφοράς (τα οποία και υπόκεινται στην 

αξιολόγηση-βαθμολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια της Διακήρυξης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2018 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ) 

[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 και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

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

 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονοµασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ ΗΣ : 5007 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, Λάρισα, 41110] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Μ. Παπαδηµοπούλου] 
- Τηλέφωνο: [2413 506 29] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr] 
-  ιεύθυνση στο  ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

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

Συµβούλου Υποστήριξης για το  έργο INTERREG MED -  “ENERNETMOB ”»CPV: 79410000-1] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ ΗΣ: [-] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [1] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [01/2018] 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρµόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
 ιεύθυνση στο  ιαδίκτυο (δ/νση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία 
επιχείρησηii; 

[……] 

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 
κατάλογοiii: 
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  κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 
βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

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

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

[……] 

 
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 εκπροσώπου 
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 …): 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

v
  

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. 

 
 

: 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 καταδίκεςvi 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvii· 
2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxii· 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiii. 

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 
[……][……][……][……]xv 

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

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

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ)  ιάρκεια 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): 
[……][……][……][……]xvii 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

 
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 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[…..] Ναι […..] Όχι  

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;  ιευκρινίστε: 
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 ;xxi  

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……] α)[……] 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

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

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

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

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

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiii; 

[……] Ναι [……] Όχι 
 
 
 
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 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση  
β) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
γ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού  
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
-  ιευκρινίστε 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 περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 
 

. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως   του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει θα συµπληρώσει µόνο αυτό το πεδίο καθώς η αναθέτουσα αρχή δηλώνει στη σχετική 
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 (οι οποίες και απαλείφονται): 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; […..] Ναι […..] Όχι 

 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
µορφή υπεργολαβίαςxxvi το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της 
σύµβασης: 

[………...] 

 
 

Α: Καταλληλότητα 
Υποκαθίστανται από την καθολική απάντηση στην Ενότητα a για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Υποκαθίστανται από την απάντηση στην Ενότητα a 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Υποκαθίστανται από την απάντηση στην Ενότητα a 

 
: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Υποκαθίστανται από την απάντηση στην Ενότητα a 
 
 
 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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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 αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειµένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθ. 01/2018 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αντικείµενο την Παροχή Υπηρεσιών 
Συµβούλου Υποστήριξης για το  έργο INTERREG MED -  “ENERNETMOB ”»CPV: 79410000-1. 
 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Κατά την υποβολή του ΤΕΥ , είναι δυνατή, µε µόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού 
φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος), θα πρέπει να ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ  και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
 και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του  ιοικητικού Συµβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του  ιοικητικού Συµβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 

 

                                                           
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 

αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ́  του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α  ́ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
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στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ  ́αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 

μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 

σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2018 





Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

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  …………………………
4
 

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) ........................
5 

 

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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

..................................................
6
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .....................
7 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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 

....................ημέρες 
8
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 
9
.  

ή 

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. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
10

.  

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
11

. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης 

αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4 ο.π. υποσ. 3. 
5 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα 

έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  

Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ 
Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ      

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2018 





 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

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 

………………………………………………………..
4
 

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 του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ 

αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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 ....…. 

ημέρες
7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης
8
) 

ή  

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. 

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
9
. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 
τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε 
µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας  

για το  έργο INTERREG MED -  “ENERNETMOB ” 

 

Στη Λάρισα σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός ……………………… του έτους 

201…, μεταξύ των:  

 

1. Της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΥ Α’ 

Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό 

Κωνσταντίνο  

(εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

και 

2. Της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..», νομίμως εκπροσωπούμενης από τ.. 

……………………., που εδρεύει στ… ……… (…………………………………..), με ΑΦΜ ………………… ΔΟΥ ..’ 

……………. (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 

2. Την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας  με Αριθμ. 15840/156612  

(ΦΕΚ Α’ 4788/26.10.2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - 

επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας» όπως ισχύει.» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπως ισχύει 

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

7. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ  Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

8. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) περί «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 

85/07.04.2014) 

9. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 
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10. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

11. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

12. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών» 

13. Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως αυτή ισχύει. 

14. Την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ με αρ. Internet Med project nr. 3196/2016 

15. Την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου ENERNETMOB, 

Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 2/28-02-2018 με αρ. Πρ. 256/05-03-2018 και ΑΔΑ 6ΦΦΑ7ΛΡ-ΓΓΩ. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1269/12-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΛΓ7ΛΡ-6ΕΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG 

MED-ENERNETMOB & INTERREG MED-GREENHOUSE. 

17. Την με αρ. πρωτ 3325/3-9-2018 Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με Α/Α 1887, 

ΑΔΑ 9Θ5Ψ7ΛΡ-ΧΤΣ , 18REQ003646263 και το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει  τον Φορέα 073, ΚΑΕ 5331 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

18. Την απόφαση 1537, με αρ.πρωτ. 121504/14-11-2018, ΑΔΑ ΩΖΙΙ465ΧΙ8-452 του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γενική Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεν, 

Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων περί έγκρισης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με κωδικό 

2018ΕΠ30620001 και τίτλο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EnerNETMob 

Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport 

systems 4MED17 2.3_M123_040 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που αφορά την Εθνική 

Συμμετοχή του Έργου 

19. Το από 21-11-2018 Πρακτικό για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την διενέργεια και αξιολόγηση 

Διαγωνισμού έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου INTERREG MED -  

“ENERNETMOB ”» της  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.  

20. Το αρ. πρ. 1021/29-05-2018 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ003629652) «ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 

307.387,09€ άνευ ΦΠΑ για το έργο INTERREG EUROPE-ENERNETMOB» της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού και το εγκεκριμένο αίτημα “Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης”, με Α/Α 1887, ΑΔΑ 9Θ5Ψ7ΛΡ-ΧΤΣ , 18REQ003646263 που ορίζει ότι η δαπάνη θα βαρύνει  

τον Φορέα 073, ΚΑΕ 5331 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

21. Την Απόφαση 2206/2018της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης διενέργειας 

ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού για το έργο ENERNETMOB & την έγκριση σύστασης επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, πρακτικό 43ο /28-11-2018, με ΑΔΑ 751Ψ7ΛΡ-ΦΦΗ 

22. … 

23. … 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:  

1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας για το  έργο INTERREG MED -  “ENERNETMOB ” 

1.2. Η παροχή των υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης 01/2018 του έργου, 

που έγινε με την υπ. αρ. 2206/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την 

κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του ν.4412/2016 

για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της διακήρυξης του εν λόγω έργου. 

Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι: 

I. Το είδος των  υπηρεσιών 

II. Η χρονική διάρκεια 

III. Το εγκεκριμένο κόστος 

1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των υπηρεσιών από την πλευρά 

του Αναδόχου, ο ………………………, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους 

του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων  που απαιτούνται για την  ομαλή εκτέλεσης της των 

υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα 

παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 

α) Σύμβαση 

β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης 

γ) Προσφορά του Αναδόχου 

δ) Κατακυρωτική απόφαση 

2.2. Τροποποίηση των όρων  της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και 

γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να 

έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 κατωτέρω. 

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου 

Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται 

ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε να παραδίδεται δια 

χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης 
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ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να 

αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι …….  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης αν κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης 

του έργου. Η ακριβής ημερομηνία και ο ακριβής τόπος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του φυσικού 

αντικειμένου θα καθοριστεί  μετά από πρόταση του Αναδόχου και την  αποδοχή  της από την Αναθέτουσα 

Αρχή   

3.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 

5% (άνευ ΦΠΑ) του συμβατικού κόστους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Κόστος  άνευ ΦΠΑ:  

ΦΠΑ (24%)  

Συνολικό κόστος  συμπεριλαμβαν. 

ΦΠΑ: 
 

 

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών . 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της 

διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (όπου αυτό επιδέχεται εφαρμογής). 

- Τιμολόγιο του αναδόχου 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητα. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 
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- 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), η οποία και επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, θα 

καταβληθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή 

δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας  Ειδ. Φορέα 073 ΚΑΕ  

5331 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που συμφωνούνται με την παρούσα, αφορούν την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας  στο πλαίσιο του έργου «ENERNETMOB».  

Συγκεκριμένα το έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης τεχνικής 

υποστήριξης προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Αναθέτουσα Αρχή), προκειμένου να σχεδιασθούν, 

προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι δράσεις αρμοδιότητάς της στο 

πλαίσιο του έργου «ENERNETMOB».  

Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου αναλύεται  υλοποίηση παραδοτέων  που αναφέρονται στις παρακάτω 

δράσεις  ανά Πακέτο εργασίας : 

 

1. WP1 – Management, ΠΕ1 Διαχείριση Έργου 

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ  01-2022 

 

Δράση 1.1:  Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση 

Παραδοτέα Αναδόχου δράσης 1.1 

• D.1.1.5.  Εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Περιφέρειας Θεσσαλίας:  

Σύνταξη εκθέσεων  προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  που θα υποβάλλονται από 

τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε περιόδου προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και τον Επικεφαλής 

Εταίρο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Synergie. Επίσης ο Ανάδοχος θα ολοκληρώνει τον 

εκάστοτε φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης δαπανών που απαιτούνται για τις 

πιστοποιήσεις  των περιοδικών δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες 

του προγράμματος MED 
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• D.1.1.6 Πρακτικά των Συνεδριάσεων & Τεχνικών Επιτροπών του Έργου: Σύνταξη εκθέσεων από  

τις εκάστοτε διοργανώσεις των  εταιρικών συναντήσεων των επιτροπών καθοδήγησης καθώς και  

των τεχνικών επιτροπών 

• Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

 

2. WP2 – Communication, ΠΕ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ  01-2022 

 

Δράση 2.1: Στρατηγική επικοινωνίας 

Παραδοτέο Αναδόχου  Δράσης 2.1 

• D.2.1.1. Σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας του έργου: Εκπόνηση και παρακολούθηση του  σχεδίου 

επικοινωνίας τους έργου που  θα περιγράφει όλες τις παραμέτρους επικοινωνίας μεταξύ των 

εταίρων και  των στοχευμένων ομάδων του έργου. Το Σχέδιο για τα μέσα και τα κοινωνικά μέσα 

θα περιλαμβάνει αποτελεσματικούς προσανατολισμούς ώστε να προσεγγίσει  τον θεματικό τύπο 

/ τα μέσα ενημέρωσης και  το στοχοθετημένο κοινό. 

• Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

 

Δράση 2.2: Μονόδρομα Εργαλεία επικοινωνίας 

Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 2.2 

• D.2.2.1 Διαμόρφωση ιστοτόπου MED / ενημερώσεις: Συμμετοχή στην διαμόρφωση και 

επικαιροποίηση  της ιστοσελίδας του έργου στον  ιστοτόπο του προγράμματος  MED  που θα 

φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων online / ψηφιακών υλικών του έργου. Θα 

περιέχει  τα νέα, εκδηλώσεις, κατάλογο βίντεο, έρευνες, και ψηφιακό περιεχόμενο (infographics, 

φωτογραφίες, ταινίες κ.λπ.) 

• D.2.2.2 Δημιουργία περιεχομένου / ενημερώσεις / καναλιών κοινωνικών μέσων: Δημιουργία 

οπτικού και ψηφιακού περιεχομένου καθώς και  τακτικές ενημερώσεις  των πεπραγμένων του 

έργου σε κοινωνικά δίκτυα ( πρόοδος, γεγονότα, αποτελέσματα). Η παρακολούθηση των 

ψηφιακών κοινωνικών μέσων θα αξιολογεί και την αποτελεσματικότητά  τους. 

• D.2.2.3 Ψηφιακά εργαλεία (παρουσιάσεις, ενημερωτικά δελτία): Συμμετοχή στην δημιουργία 

ψηφιακών εργαλείων και μεταφόρτωση  περιεχομένου στον ιστότοπο του έργου και στα κανάλια 

κοινωνικών μέσων (Twitter / Google+ / Facebook / LinkedIn / YouTube). 

• D.2.2.4 EnerNETMob βίντεο: Δημιουργία: α) ενός εισαγωγικού βίντεο του EnerNETMob  που θα 

παρουσιάσει τους στόχους και τα ορόσημα του έργου και β) ενός βίντεο μαρτυρίας που θα 

επικεντρωθεί στα επιτεύγματα των πιλοτικών δράσεων. Και τα δύο  βίντεο θα απευθύνονται στις 
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κύριες ομάδες-στόχους της ηλεκτροκινητικότητας και των αστικών μεταφορών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

• D.2.2.5. Έντυπο υλικό του έργου: Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού : 300 μπροσούρες 

(τετραχρωμία  στα Ελληνικά και Αγγλικά), 2 αφίσες, 1 rollup, 100 φυλλάδια, 100 folders και 100  

σημειωματάρια. 

• Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

 

Δράση 2.3: Ημερίδες-συνέδρια 

Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 2.3 

• D.2.3.1. Εκδήλωση σε περιφερειακό επίπεδο: Διοργάνωση μίας περιφερειακής εκδήλωσης «Open 

Days» ώστε να επικοινωνηθεί η πρόοδος του έργου και τα αποτελέσματά του σε όλα τα 

στοχευμένα ακροατήρια με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ηλεκτροκινητικότητα. 

• D.2.3.2. Έκθεση πρακτικών  του ενδιάμεσου συνεδρίου MED: Σύνταξη έκθεσης  τεκμηρίωσης από 

την συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις  εργασίες του ενδιάμεσου συνεδρίου MED που 

θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, κατάλογο συμμετεχόντων κλπ. 

• D.2.3.3. Έκθεση πρακτικών  του τελικού συνεδρίου MED: Σύνταξη έκθεσης  τεκμηρίωσης από την 

συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τελικό συνέδριου του έργου. (Σύνοδος Ολομέλειας, 

συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας) 

• Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

 

3. WP3 - Start-Up planning, ΠΕ 3  Μελέτες 

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018  ΕΩΣ 04-2019 

 

Δράση 3.2: Ανάλυση Εκκίνησης 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 3.2 

• D.3.2.2. Αναφορά για το Εθνικό πλαίσιο πολιτικής και κανονιστικών ρυθμίσεων για την 

ηλεκτροκίνηση: Υλοποίηση  αναφοράς  σε  περιφερειακό  επίπεδο που  αφορά τα πλαίσια 

πολιτικής βάσει: 

- της οδηγίας 2014 / 94 / UE (μόνο για τον τομέα ηλεκτρικών μεταφορών). 

- Σύμβαση Δημάρχων και SEAPs 

- Βιώσιμη Κινητικότητα και SUMPs. 

- Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

Δράση 3.3: Κατευθυντήριες γραμμές για τον αειφόρο σχεδιασμό ηλεκτροκινητικότητας 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 3.3 
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• D.3.3.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη «βιώσιμων σχεδίων ηλεκτροκινητικότητας»: 

Συμμετοχή στην σύνταξη  αναφοράς  των κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό του παράλληλου περιφερειακού «Δικτύου Υποδομών 

Μικρής Κλίμακας». 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

Δράση 3.4:  Πλαίσιο γνώσεων για τις υποδομές 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 3.4  

•  D.3.4.1. Ανάλυση του τοπικού πλαισίου για την ηλεκτροκινητικότητα και κατάσταση προσφοράς 

ενέργειας: Τοπική μελέτη προετοιμασίας του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας και των πιλοτικών 

δράσεων, που αφορούν: 

- την ανάλυση της χρήση γης και των αστικών συστημάτων και των διασυνδέσεών τους. 

- Ανάλυση των τοπικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

- Ανάλυση SWOT.- Ανάλυση των τοπικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

- Αναλύσεις SWOT. 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

 

Δράση 3.5: Βιώσιμος σχεδιασμός ηλεκτροκινητικότητας 

Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 3.5 

• D.3.5.1. Σχέδιο δράσης «Βιώσιμου σχεδίου ηλεκτροκινητικότητας»: Εκπόνηση τοπικού σχεδίου  

που αφορά: 

- μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των συστημάτων ηλεκτροκίνησης 

- διαχείριση επιχειρηματικών μοντέλων των υπηρεσιών ηλεκτρικών μεταφορών. 

- ανάλυση κόστους/ οφέλους των υπηρεσιών μεταφορών. 

- περιβαλλοντική αξιολόγηση των υπηρεσιών / υποδομών μεταφορών 

• D.3.5.2. Προκαταρκτικό σχέδιο για τις υποδομές φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και μεταφορών: 

Εκπόνηση προκαταρκτικού σχεδίου για τις υποδομές φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και 

μεταφορών που θα υλοποιηθεί για τις πιλοτικές δράσεις στο  πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών 

"δικτύων υποδομής μικρής κλίμακας" για την ηλεκτροκίνηση. 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

4. WP4 – Testing, ΠΕ 4 Πιλοτικές δράσεις 

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ  05-2019 ΕΩΣ  01-2021 

 

Δράση 4.2: Δημιουργία Επενδύσεων Μικρής Κλίμακας 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 4.2 
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• D.4.2.1. Σχεδιασμός υποδομών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και υποδομών ηλεκτρικών 

μεταφορών / Εξοπλισμός: Εκπόνηση σχεδίου υποδομών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και 

υποδομών ηλεκτρικών μεταφορών/ υπηρεσιών σε εφαρμογή των σχεδίων δράσης του " 

Βιώσιμου Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης" 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

5. WP5 – Transferring, ΠΕ 5 Transferring/ Μεταφορά αποτελεσμάτων 

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2020 ΕΩΣ  01-2021 

 

Δράση 5.2: Μεταφορά της τεχνογνωσίας του EnerNETMob 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 5.2 

• D.5.2.3  Πακέτο εκπαιδευτικού υλικού:  Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει τα σχέδια, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με την 

ηλεκτροκίνηση που θα χρησιμοποιηθεί στην  περιφερειακή εκδήλωση για τη μεταφορά της 

αποκτηθείσας τεχνογνωσίας από τις δράσης του έργου. 

• D.5.2.4 Διοργάνωση περιφερειακής τεχνικής εκδήλωσης: Διοργάνωση περιφερειακής τεχνικής 

εκδήλωσης για τη προώθηση του διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με τις απαιτήσεις  

της ηλεκτροκίνησης και τη μεταφορά των αποκτηθείσων γνώσεων 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

Δράση 5.3:  Μεταφορά των εργαλείων και μεθοδολογιών του EnerNETMob 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 5.3 

• D.5.3.1 Εγχειρίδιο για βιώσιμη ηλεκτροκίνηση: Παραγωγή εγχειριδίου που θα χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο μεταφοράς σε συναντήσεις/εκδηλώσεις με περιεχόμενα που θα περιγράφουν 

εργαλεία/μεθοδολογίες, αποτελέσματα και πρακτικές συμβουλές για την προσαρμογή των 

λύσεων χαμηλού άνθρακα σε άλλες περιοχές  του προγράμματος MED που αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα. 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

6. WP6 – Capitalizing, ΠΕ 6 Capitalising/ Κεφαλαιοποίηση 

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  ΑΠΟ 02-2021  ΕΩΣ 01-2022 

 

Δράση 6.2: Συστηματοποίηση των γνώσεων του EnerNETMob 

Παραδοτέα Αναδόχου Δράσης 6.2  

• D.6.2.1.  Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) και Σχέδιο Βιωσιμότητας: Συμμετοχή στην διαμόρφωση  

του Μνημονίου Συνεργασίας  που θα υπογραφεί από τους εταίρους, τους παρατηρητές  και 

άλλους φορείς στη  διάρκεια  του τελικού συνεδρίου του έργου  που θα συνοδεύεται από ένα 
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λεπτομερές σχέδιο βιωσιμότητας με το οποίο θα  ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους 

εταίρους  για τη συνέχιση της πλατφόρμας ΤΠΕ που θα διασυνδέει το Διαπεριφερειακό Δίκτυο 

Ηλεκτροκινητικότητας 

• D.6.2.2.  Τοπικό σεμινάριο για τη χρήση κοινών πλατφορμών ΤΠΕ για τις δημόσιες αρχές: 

Διοργάνωση τοπικού σεμιναρίου για να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες των δικτύων 

ηλεκτροκινητικότητας και να προωθηθεί η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ μέσω της πρακτικής 

περιγραφής και επίδειξης των διαδικασιών φόρτισης και της απομακρυσμένης διαχείρισης των 

συστημάτων επικοινωνίας. 

-Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

Δράση 6.4: Συστάσεις πολιτικής 

Παραδοτέο Αναδόχου Δράσης 6.4  

• D.6.4.1. Συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στο MED: Εκπόνηση 

οδικού χάρτη που θα  απευθύνεται στις περιφερειακές αρχές, τη βιομηχανία και τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις δυνατότητες των αναδυόμενων εφαρμογών 

ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του προγράμματος MED, με επίκεντρο  στη τεχνολογία, στους 

στόχους χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στα θεσμικά θέματα. 

• Επιπλέον παραδοτέα που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά 

 

Τα διακριτά είδη υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου η οποία 

αποτελεί συμβατικό έγγραφο της  παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που απορρέουν από την 

κείμενη νομοθεσία και το διαχειριστικό καθεστώς στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει – δια των εκπροσώπων του, μελών της ομάδας έργου - 

χωρίς επιπλέον αμοιβή, αποζημίωση ή κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ή διαμονής του από την 

Αναθέτουσα Αρχή, στις προγραμματισμένες συναντήσεις του έργου (εσωτερικό και εξωτερικό). 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να  ανταποκρίνεται άμεσα,  να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις  της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 
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5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή.   

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον Ανάδοχο σε 

τρίτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατό να επιβληθούν εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2. 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 ή, στην περίπτωση των τμηματικών/ ενδιάμεσων 

προθεσμιών, της αντίστοιχης προθεσμίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του 

Δημοσίου. 

5. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με 

απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά 

η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

3. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 10 Εμπιστευτικότητα – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της σύμβασης, αλλά και μετά τη για 

οποιονδήποτε λόγο λύση/λήξη αυτής να λαμβάνει κάθε είδους απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται η δέουσα 

εμπιστευτικότητα όσον αφορά στα έγγραφα, πληροφορίες, κλπ. που θα περιέλθουν στην διάθεσή του κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

2. Το Έργο που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας θα αποτελεί πνευματική 

ιδιοκτησία αποκλειστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα 

εκμετάλλευσής αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……… εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους ……….. € (……………………. ΕΥΡΩ), με ημερομηνία λήξης ………………., της 

Τράπεζας «………………………….». Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται 

στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ 01/2018 Διακήρυξη, στους όρους προσφοράς του 

αναδόχου και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 

 

Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 

 

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει  άσκησή του στο μέλλον.  

 

Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 

παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή 

της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. 

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΣ  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

σφραγίδα/υπογραφή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  …………………… 

 




