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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 €  

 
 

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού : «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας 
για την εκπόνηση ΣΒΑΚ», 
 
Προϋπολογισμού 35.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%),  
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
 
1. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύει   
2. Τις διατάξεις  του του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 

Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης”. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008) 
“Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα”. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247Α΄) περί «Δημόσιου Λογιστικού, 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
7. Την υπ’ αριθμόν 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010 ) απόφαση  του  Υπουργού  

Οικονομικών  “περί  αυξήσεως  και  ορισμού  των  χρηματικών  ορίων”. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3548/07 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” 
9. Την υπ’ αριθμόν 16820/10 απόφαση του υφυπουργού στο Πρωθυπουργό “Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργού ΥΠΕΣΑΗΔ. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης» 

11. Το Π.Δ. 166/2003 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές” 

Τον Κ.Α. 30-6112.005  του προϋπολογισμού έτους 2019, στους οποίο υπάρχει εγκεκριμένη συνολική 
πίστωση 35.000,00 € για την «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ» 
12. Το Αριθμ.πρωτ. 4030/04-03-2019 (19REQ004551778) Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.. 
13. Την υπ’ αριθ. Α-517/04-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 

19REQ004579844/07-3-2019 ΑΔΑ:7ΜΙΩΩΚΓ-ΙΩΤ) 
14. Την με αριθμ. 49/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της 

Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης για την ανωτέρω υπηρεσία. 





Την αριθμ. 47/2019 απόφαση της Ο.Ε.  περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού που αφορά την «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ». 
Την αριθμ. 48/2019 απόφαση της Ο.Ε.  συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων που αφορά 
την Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ. 
 

Καλεί 
 

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας  
Οδός: Τέρμα Κοζώνη  
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος  
Τηλ.: 2634038290  
FAX.: 2634021933  
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr   
Κωδικός NUTS: EL 631 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
  
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
a) Η αριθμ.Πρωτ.9380/22-05-2019  προκήρυξη .(ΑΔΑ: ΨΙΦ5ΩΚΓ-ΓΕ2) 
b) Η παρούσα διακήρυξη. 
c) Ο Προϋπολογισμός. 
d) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
e) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
f) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

g) Η τεχνική έκθεση – προδιαγραφές. 
h) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα 

σε αυτήν τεύχη της Μελέτης, (Συγγραφές Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός) από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.nafpaktos.gr, έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 2634038290, ΦΑΞ: 2634021933 e-mail: 
dchristogiannhis@nafpaktos.gr . 
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου. Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του φορέα 
κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. Θα δημοσιευθούν ακόμα σε μια (1) τοπική εφημερίδα 
πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού (Άρθρο 18 του Ν. 4469/2017).   

 
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 
1. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν: 

Το ΣΒΑΚ εκπονείται μέσα από μία διαδικασία τεσσάρων (4) φάσεων, έντεκα (11) 

βημάτων και τριάντα δύο (32) δραστηριοτήτων. Ειδικότερα: 

mailto:dchristogiannis@nafpaktos.gr
http://www.nafpaktos.gr/
http://www.nafpaktos.gr/
mailto:dchristogiannhis@nafpaktos.gr
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ΦΑΣΗ Α: Σωστή Προετοιμασία 

 

Βήμα 1: Καθορισμός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 

Δραστηριότητα 1.1: Δέσμευση σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας 

Δραστηριότητα 1.2: Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / εθνικών πλαισίων 

Δραστηριότητα 1.3: Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης 

Δραστηριότητα 1.4: Επανεξέταση της διαθεσιμότητας πόρων 

Δραστηριότητα 1.5: Καθορισμός βασικού χρονοδιαγράμματος 

Δραστηριότητα 1.6: Προσδιορισμός βασικών παραγόντων και ενδιαφερομένων φορέων 

 
Σχήμα 1. Ο «κύκλος» του ΣΒΑΚ. Πηγή: http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-

guidelines_el_v2.pdf 

 

Βήμα 2: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου 

Δραστηριότητα 2.1: Αναζήτηση πέρα από τα όρια και τις ευθύνες σας 

Δραστηριότητα 2.2: Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σχεδιασμού 

Δραστηριότητα 2.3: Σχεδιασμός για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών 

Δραστηριότητα 2.4: Συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών και τις λεπτομέρειες 

διαχείρισης 

 

Βήμα 3: Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων 

Δραστηριότητα 3.1: Προετοιμασία ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών 

Δραστηριότητα 3.2: Ανάπτυξη σεναρίων 

 

ΦΑΣΗ Β: Λογικό και διαφανές πλαίσιο στόχων 





 

Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος 

Δραστηριότητα 4.1: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα 

Δραστηριότητα 4.2: Ενεργή ενημέρωση του κοινού 

 

Βήμα 5: Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων 

Δραστηριότητα 5.1: Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα 

Δραστηριότητα 5.2: Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων 

 

Βήμα 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 

Δραστηριότητα 6.1: Προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων 

Δραστηριότητα 6.2: Μαθαίνοντας από την εμπειρία των άλλων 

Δραστηριότητα 6.3: Εξέταση καλύτερης σχέσης τιμής – απόδοσης 

Δραστηριότητα 6.4: Χρήση συνεργειών και δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων  

 

ΦΑΣΗ Γ: Εκπόνηση Σχεδίου 

 

Βήμα 7: Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης 

Δραστηριότητα 7.1: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και πόρων 

Δραστηριότητα 7.2: Προετοιμασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού 

 

Βήμα 8: Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου 

Δραστηριότητα 8.1: Οργάνωση παρακολούθησης και αξιολόγησης 

 

Βήμα 9: Υιοθέτηση ΣΒΑΚ 

Δραστηριότητα 9.1: Έλεγχος ποιότητας του σχεδίου 

Δραστηριότητα 9.2: Υιοθέτηση του σχεδίου 

Δραστηριότητα 9.3: Θεμελίωση κυριότητας του σχεδίου 

 

ΦΑΣΗ Δ: Εφαρμογή του σχεδίου 

 

Βήμα 10: Διασφάλιση ορθής διαχείρισης και επικοινωνίας (κατά την υλοποίηση του 

σχεδίου) 

Δραστηριότητα 10.1: Διαχείριση της εφαρμογής του σχεδίου 

Δραστηριότητα 10.2: Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 

Δραστηριότητα 10.3: Έλεγχος της προόδου προς την επίτευξη των στόχων 

 

Βήμα 11: Αφομοίωση των μαθημάτων 

Δραστηριότητα 11.1: Ενημέρωση του τρέχοντος σχεδίου σε τακτική βάση 

Δραστηριότητα 11.2: Επιθεώρηση επιτευγμάτων – Κατανόηση επιτυχίας και αποτυχίας 

Δραστηριότητα 11.3: Προσδιορισμός νέων προκλήσεων για την επόμενη γενιά ΣΒΑΚ 

Για την υλοποίηση των παραπάνω βημάτων στο συγκεκριμένο περιβάλλον του Δήμο 

Ναυπακτίας , θα απαιτηθεί, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, εξειδίκευση ως 

προς τη μεθοδολογία, και συγκεκριμένα θα πρέπει ο ανάδοχος να λάβει υπόψη: 

 Τις  Κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τον Δήμο Ναυπακτίας , 

  Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  

 τη χωροταξική φυσιογνωμία του Δήμου Ναυπακτίας (παραλιακό μέτωπο, ορεινοί όγκοι), 

 την υφιστάμενη οργάνωση του συστήματος αστικών μετακινήσεων στο Δήμο (μεταφορικά 

μέσα, δίκτυο, πάροχοι κ.λπ.). 
 





2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
  

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
 
Άρθρο 4. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
 
1. Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6112.005 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, 
οικονομικού έτους 2019 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  
 
 
Άρθρο 5: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 6: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισμού 
 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ναυπακτίας στις  07- 
Ιουνίου-2019 ημέρα Παρασκευή, και ώρα από  09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.(λήξη)  στην Διεύθυνση, 
Δήμος Ναυπακτίας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Κοζώνη  Ναύπακτος 30300 ενώπιον της 
επιτροπής, Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση υπηρεσίας ή θα 
σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ναυπακτίας  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Κοζώνη  
Ναύπακτος  30300, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την «Συντήρηση – 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εκπαίδευση Υπηρεσιών στην Εφαρμογή της 
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Δήμου Ναυπακτίας», μέχρι μία ημέρα πριν από την 
ορισμένη ημερομηνία της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
 Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  
 
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 14

η
 Ιουνίου- 2019 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 έως 10:00 π.μ.   
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία 
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.  
 
 
 
 
 





Άρθρο 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς  
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 6 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
Προσφορά του …………..  [Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, 
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα 
στοιχεία όλων των μελών αυτής]. 
για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ» 
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ναυπακτίας 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 07

η
 Ιουνίου 2019. και ώρα 10.00 

π.μ.. 
 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

a) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8.  

b) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

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

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

 
 
Άρθρο 8: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 
a) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
b) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 





2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 13 της παρούσας. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. 

 
Άρθρο 9: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
 
1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή και 
τα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
6. Το συνολικό ποσό πλέον Φ.Π.Α. αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση 

διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το 
αναφερθέν ποσό ολογράφως. 

7. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 
90% του συνολικού προϋπολογισμού της «Υπηρεσίας», κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την 
απαιτούμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Επιτρέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς 
μικρότερης από το 90% του συνολικού προϋπολογισμού της «Υπηρεσίας», με την προϋπόθεση 
της επαρκούς αιτιολόγησης, η οποία θα τεθεί στην κρίση της επιτροπής. Σε περίπτωση που η 
επιτροπή κρίνει μη επαρκή την αιτιολόγηση μπορεί να απορρίψει την προσφορά. 

8. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Προσφορές που 
θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

 
 
Άρθρο 10: Δικαίωμα συμμετοχής 
 
Ως προσφέρων νοείται ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997, τα οποία: 
 

1. Να διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε 
για ΣΒΑΚ είτε για άλλα Σχέδια Δράσης. Συγκεκριμένα, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί νέο εργαλείο, που 
εισάγεται τώρα στους ΟΤΑ της Ελλάδας, ως σχετική με το ΣΒΑΚ εμπειρία κρίνεται επίσης η παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση: Επιχειρησιακών Σχεδίων, Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Κατ’ 
ελάχιστον θα πρέπει ο προσφέρων να έχει εκπονήσει σχετικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών συμβάσεων, την τελευταία 
πενταετία.  
 

2. Να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο. 
Στην  ομάδα έργου του αναδόχου  θα πρέπει κατ ελάχιστο  να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες : 
 
Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο 





αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία 
τουλάχιστον 10 ετών και ειδική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης συστημάτων αστικών μεταφορών, 
σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και 
έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να διαθέτει 
εμπειρία σε δύο (2) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την 
εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας . Επιπλέον, ο συντονιστής του έργου 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό.  
Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο 
αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών. Ο Διευθυντής έργου θα πρέπει 
να αποδείξει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά 
έργα σχετικά με τα συστήματα μεταφορών. Επιπλέον, ο διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε 
θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό, σε σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την 
εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε έργα αξιολόγησης συστημάτων 
αστικών μεταφορών και σε έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές.  
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός με ειδίκευση στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με τουλάχιστον πενταετή γενική εμπειρία στον τομέα 
του επιχειρησιακού και του στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες ανάπτυξης και έργα 
στρατηγικού σχεδιασμού και να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιθεωρητών συστημάτων 
ποιότητας. 
 Μέλη Ομάδας Έργου:  
α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια 
Διοίκηση, αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε υλοποίηση 
εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών έργων.  
β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική 
εμπειρία, συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 
Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  
γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση 
σε θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία να 
κατοχυρώνεται από εμπειρία σε μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).  
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  
Α) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον 
συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αστική 
διακυβέρνηση. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή 
προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη 
κινητικότητα.  
Β) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο 
συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στο 
σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή άλλων μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει 
εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και 
κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το ποδήλατο ή άλλα μέτρα αστικής 
κινητικότητας. 
 Διευκρινίζονται επίσης το εξής: 
α) Η παραπάνω εξειδίκευση πρέπει να προκύπτει από τα βιογραφικά των στελεχών και μπορεί να 
αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές (μεταπτυχιακοί και/ή διδακτορικοί τίτλοι) είτε από την 
μελετητική και εργασιακή τους εμπειρία.  
 
Άρθρο 11: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή 
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 
 
Να καταθέσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 (Α, Β, Γ). καθώς και το ΤΕΥΔ που αναφέρεται στο Άρθρο 
13. 
 





 
Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια επιλογής  
 
1. Οι αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης αν αποδεικνύεται ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
a) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

b) 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 (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης- πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

c) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48),  

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

e) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνοιές 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 
παράνοιές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 
166),  

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

g) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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.  

h) Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

 Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
a) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την 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  

b) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν 
ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 





 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 
από διαδικασία δημόσιας σύμβασης.  
 

4. Κριτήριο επιλογής αποτελεί η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά µηρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασης του. Για την Ελλάδα είναι το 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το αντικείμενο της δραστηριότητας του 
οικονομικού φορέα, όπως θα περιγράφεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, 
πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης Δημόσιας Σύβασης. 

 
5. Κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι η κατασκευάστρια 

εταιρεία του Λογισμικού  Alfaware Πληροφορική, είναι να διαθέτει πιστοποιητικό 
αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας Alfaware Πληροφορική.  

 
6. Κριτήριο επιλογής, του οικονομικού φορέα επίσης είναι να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Μηχανογραφική υποστήριξη Δήμων. 
 

7. Κριτήριο επιλογής, του οικονομικού φορέα τέλος είναι να διαθέτει στην οργανωτική του δομή, 
Πιστοποιημένους Τεχνικούς από την  κατασκευάστρια εταιρεία, αν δεν είναι ή είναι η ίδια η 
κατασκευάστρια Εταιρεία, στις Οντότητες (Λειτουργικές Περιοχές) της Προσφοράς. 

 
 
Άρθρο 13: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ_ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 
Το διαμορφωμένο ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
 
Άρθρο 14: Διάρκεια των προσφορών  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 97, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 120 ημερών ή δεν αναφέρουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, στην 
οικονομική προσφορά και σε υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Εάν προκύψει 
θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα 
προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
περί αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν σχετικά μέσα σε επτά (7) ημέρες 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Αξιολόγηση προσφορών  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επιμέρους βήματα: 





 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

 Ανάδειξη αναδόχου 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
 
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016. 
 
Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Η υποβολή μίας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της 
σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
δικαιολογητικά της κατακύρωσης βάσει της διακήρυξης, ήτοι: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους 
όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού), η αποσφράγιση του οποίου 
γίνεται σε ώρα που θα ορισθεί ενώπιον της.  
 
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. 
 
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με 
το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
βάσει του νόμου 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 





προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Απόρριψη Προσφορών  
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν 
ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι 
αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν 
περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του 
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση 
της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/ και αιρέσεις,  

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 

 άρθρα της παρούσας διακήρυξης, 

 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

 Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, 

 Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας, 

 Ορίζει χρόνο υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, ο 
χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη 
κρίση της Επιτροπής  Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 105 του νόμου 4412/2016, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση 
κατακύρωσης, αποδεχόμενη ή μη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού και το Τμήμα 
Προμηθειών κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα (εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο), με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, κ.λ.π., επί αποδείξει. Η σχετική απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας για έλεγχο νομιμότητας με όλο 
τον φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Ενστάσεις 
 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα (60.000,00 ευρώ) (χωρίς Φ.Π.Α.) σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται ένσταση μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 





 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο  
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
Για την εξέταση των ενστάσεων συγκροτείται ειδική Επιτροπή με διαφορετική σύνθεση από την 
Επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. α΄ του νόμου 
4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Εγγυήσεις 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016 περί εγγυήσεων, δεν απαιτείται 
εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού. Ο προμηθευτής 
στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 
 
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139 τ. Α΄/1997) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρασχεθεί με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Με την εγγυητική επιστολή, που 
αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, ο εκδώσας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο 
ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να 
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Οι Υπηρεσίες του Δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης. 

 Τους όρους ότι: 
I) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
II) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και 
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
III) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, 

 





Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω 
αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: Υπογραφή Σύμβασης 
 
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή του άρθρου 19 της παρούσας 
διακήρυξης μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Αναθέτουσα Αρχή με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 
σύμβασης νοείται ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης». 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον 
πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης αυτής στις περιπτώσεις όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 132 του νόμου 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 
 
Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται είτε εντός του Δημοτικού Καταστήματος, είτε εκτός αυτού, στις κατά 
τόπους υπηρεσίες, Γραφείο κίνησης κλπ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Πρόσθετες απαιτήσεις για τον Ανάδοχο: 
 
1) Όλες οι εργασίες Συντήρησης, Εκπαίδευσης ή Αναβάθμισης θα γίνουν στις εφαρμογές που ήδη 
λειτουργούν στο Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση υφισταμένης 
εφαρμογής με νέα εφαρμογή, ακόμη και αν δεν διασυνδέεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές του. 
2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για το Έργο τεχνικούς που διαθέτουν πιστοποίηση από τον 
κατασκευαστή των εφαρμογών (να προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά). 
 
3) Οι αναβαθμίσεις των προγραμμάτων με νέες εκδόσεις θα γίνονται αυτόματα με on-line σύνδεση 
σε ώρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες και χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22: Πληρωμή Αναδόχου  
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και 
θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των 
νόμιμων κρατήσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23: Υποχρεώσεις Αναδόχου – Κυρώσεις – Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
 
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206 και 207, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε 

περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης του συμβατικού αντικειμένου, με ευθύνη του 
Αναδόχου, μετά από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Ανάδοχος έχει 
αιτηθεί εγκαίρως και λάβει αντίστοιχη παράταση, επιβάλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 





2. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται είτε με παρακράτηση από την πληρωμή του Αναδόχου, είτε 
με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο τελευταίος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο 
επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της. 

3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 

4. Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά 
και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει 
πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

5. Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες 
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών 
της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο 
κανόνας δικαίου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 24: Ματαίωση διαδικασίας 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 106 του νόμου 4412/2016 η αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
Α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή 
Β) στην περίπτωση της κατακύρωσης και της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 του 
ιδίου νόμου. 
 
Ματαίωση επίσης της διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης 
Β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
Γ) αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης 
Δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Ε) στην περίπτωση λήξης και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών και μη 
αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί συνέχισης της διαδικασίας λόγω 
εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4 του νόμου 4412/2016. 
ΣΤ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Αν επίσης διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25: Εχεμύθεια 
 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και ο χαρακτηρισμός πληροφοριών ως εμπιστευτικές ορίζεται 
στο άρθρο 21 του νόμου 4412/2016. Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 





έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
 
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου 
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα πνευματικής 
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 26: Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία  
 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν 
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια.  
 
ΑΡΘΡΟ 27: Δημοσιότητα – Πληροφορίες 
 
Η παρούσα διακήρυξη βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας, στο 
σύνδεσμο: www.nafpaktos.gr,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr,  της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δώδεκα (12) τουλάχιστον ημερολογιακές 
ημέρες πριν τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού (περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 
του Ν. 4412/2016. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ημερησία τοπική εφημερίδα  
Nafpaktiapress.. Επίσης Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», μέχρι την 
έκδοση της Κ.Υ.Α. της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
(παρ. 3 του άρθρου 38, άρθρο 66, παρ. 2 του άρθρου 117 και περ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 121 του 
Ν. 4412/2016) και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του (www.nafpaktos.gr). 
 
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 2634038290, ΦΑΞ: 2634021933 e-mail: 
dchristogiannhis@nafpaktos.gr 
 
Άρθρο 28: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα: 
1. Το συμφωνητικό (σύμβαση) 
2. Η Παρούσα Διακήρυξη 
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Η Τεχνική Έκθεση – Προδιαγραφές 
6. Ο Προϋπολογισμός 
7. Η Προσφορά του Αναδόχου 
 
H παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την Αριθμ.49/2019 (ΑΔΑ:6ΟΟ3ΩΚΓ-Σ71) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η 
ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο Κ.Η.ΜΔ.Η.Σ. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

http://www.nafpaktos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.nafpaktos.gr/
mailto:dchristogiannhis@nafpaktos.gr




         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                          

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας,  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την   «Παροχή υπηρεσίας για την 

εκπόνηση ΣΒΑΚ προϋπολογισμού 35.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2019  ( Κ.Α.30-6112.005 ), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας 

Οδός: Τέρμα Κοζώνη 

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος 

Τηλ.: 2634038290 

FAX.: 2634021933 

e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grr 

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr 

Κωδικός NUTS:EL631 

 

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 

διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 

να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 71311200-3 

 

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631 

 

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

«Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ», προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.   

6. Εναλλακτικές προσφορές: 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Ως προσφέρων νοείται ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα 

παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με 

το νόμο 2513/1997, τα οποία: 

1. Να διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε για ΣΒΑΚ 

είτε για άλλα Σχέδια Δράσης. Συγκεκριμένα, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί νέο εργαλείο, που εισάγεται τώρα στους ΟΤΑ 
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της Ελλάδας, ως σχετική με το ΣΒΑΚ εμπειρία κρίνεται επίσης η παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την 

εκπόνηση: Επιχειρησιακών Σχεδίων, Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει ο προσφέρων να έχει εκπονήσει σχετικές 

υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών συμβάσεων, 

την τελευταία πενταετία.  
 

2. Να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο. Στην  ομάδα 

έργου του αναδόχου  θα πρέπει κατ ελάχιστο  να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες : 

 

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, 

οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών και ειδική εμπειρία σε έργα 

ανάπτυξης συστημάτων αστικών μεταφορών, σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων 

αστικών μεταφορών και έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να 

διαθέτει εμπειρία σε δύο (2) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την 

εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας . Επιπλέον, ο συντονιστής του έργου πρέπει να 

είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό.  

Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο αντικείμενο του 

σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών. Ο Διευθυντής έργου θα πρέπει να αποδείξει εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με τα συστήματα 

μεταφορών. Επιπλέον, ο διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και 

Στρατηγικό Σχεδιασμό, σε σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε έργα 

αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και σε έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές 

μεταφορές.  

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός με ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και 

στην περιφερειακή ανάπτυξη, με τουλάχιστον πενταετή γενική εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και του 

στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, μελέτες ανάπτυξης και έργα στρατηγικού σχεδιασμού και να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο 

επιθεωρητών συστημάτων ποιότητας. 

 Μέλη Ομάδας Έργου:  

α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών 

έργων.  

β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε τουλάχιστον 

ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας.  

γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα 

μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από εμπειρία σε μελέτες, 

υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).  

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  

Α) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αστική διακυβέρνηση. Ειδικότερα, να 

διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.  

Β) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή άλλων 

μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα 

για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το ποδήλατο ή άλλα 

μέτρα αστικής κινητικότητας. 

 Διευκρινίζονται επίσης το εξής: 
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α) Η παραπάνω εξειδίκευση πρέπει να προκύπτει από τα βιογραφικά των στελεχών και μπορεί να αποδεικνύεται είτε 

από σχετικές σπουδές (μεταπτυχιακοί και/ή διδακτορικοί τίτλοι) είτε από την μελετητική και εργασιακή τους 

εμπειρία.  

 

8.Παραλαβή προσφορών:  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 07
η  

Ιουνίου  2019.  Η  ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. 

και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της  παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 

 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

10. Δημοσιεύσεις: 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τύπο και το site του 

Δήμου:http://www.nafpaktos.gr 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.nafpaktos.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

              Με την παρούσα μελέτη περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ναυπακτίας  για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποστήριξη 

των υπηρεσιών του δήμου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αστικής 

κινητικότητας εντός των ορίων του, τα προβλήματα που προκύπτουν και ακολούθως την 

πρόταση ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στη Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα και ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσω 

της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 

1,  

 

                    Βέροια 22/01/2018 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΧΕΔΙΟ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   

 





 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές», 

  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

  του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας»,  του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω.  

 την  127/4-4-2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου 

  τις  υπ’ αριθμ. 15/2017 και 67/2018  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου για την αποδοχή υλοποίησης του έργου, 

  τις Οδηγίες Εκπόνησης του ΣΒΑΚ όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ELTIS 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf .                            

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30-6112.005 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.  

Η καινοτομία και πολυπλοκότητα του Σχεδίου αυτού σημαίνει ότι η σχετική υπηρεσία θα 

πρέπει να παρασχεθεί στον Δήμο Ναυπακτίας  από ομάδα έργου με εξειδικευμένες 

γνώσεις και δεξιότητες (τεχνικές, διαχειριστικές και λειτουργικές), και συγκεκριμένα με 

τεχνογνωσία στον αστικό σχεδιασμό και στο σχεδιασμό των μεταφορών, με τεχνογνωσία 





στην πολιτική επιστήμη, με δεξιότητες στην ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

δεικτών, στην πληροφόρηση και στις δημόσιες σχέσεις (βλ. σσ. 26 και 27 του Οδηγού). 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν ένα κείμενο στρατηγικής που 

στηρίζεται κυρίως στη διεπιστημονικότητα και στην νέα προοπτική που προσδίδεται στο 

σχεδιασμό των μεταφορών. Η έννοια της κινητικότητας αντικαθίσταται με την έννοια 

της προσβασιμότητας. Ειδικότερα, πρόκειται για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού 

χαρακτήρα κατά άρθρο 2 παρ. 1, περ. 9 β του Ν. 4412/2016, καθώς έχει ως 

αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για την 

Αστική Κινητικότητα, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη 

της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς 

και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων. 

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς δεν έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και 

την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια 

των στοιχείων α' και β' , αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 και δεν 

εμπίπτουν στις κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος 

Γ' του Ν. 4412/2016 

Σύμφωνα δε με τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων «Ένα Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δεν αποτελεί κυκλοφοριακή μελέτη και δεν έχει τον 

προϋπολογισμό μιας κυκλοφοριακής μελέτης. Αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων, τα οποία 

μέσα από διαβούλευση έχουν γίνει αποδεκτά προς εφαρμογή. Ως εκ τούτου, οφείλει να 

στηρίζεται στις αρχές και οδηγίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Πηγή: 

http://www.ses.gr/index.php/osyllogos/theseisses.html).  

Επίσης, στις οδηγίες εκπόνησης του ΣΒΑΚ (σελίδα 5 και 7) που έχουν ανακοινωθεί 

στην πλατφόρμα του ELTIS γίνεται ρητή αναφορά στο ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν καθαρά 

ένα κείμενο Στρατηγικής και όχι μελέτη. Απόσπασμα σελ. 5:  «Οι κατευθυντήριες 

γραμμές είναι το αποτέλεσμα διεξοδικής διαδικασίας διαβούλευσης εμπειρογνωμόνων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο που διοργανώθηκε από το 2010 έως το 2013 στο πλαίσιο σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίζουν το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας ως ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τις 

ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και τα 

περίχωρά τους για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν πρέπει να 

θεωρείται ως "ακόμα ένα σχέδιο". Αντί αυτού, ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας θα πρέπει να βασίζεται στις υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού και να 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τις αρχές ολοκλήρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης» 

Απόσπασμα σελ. 7:  «Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα πρόσθετο επίπεδο σχεδιασμού 

μεταφορών, αλλά πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση και με βάση τα παρόντα σχέδια και 

διαδικασίες. Η ιδέα του έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα ευρωπαϊκά 

παραδείγματα και πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής πρακτικής σχεδιασμού σε όλες 

τις ευρωπαϊκές πόλεις και δήμους.» 





1.1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ θα ενημερώσει την τοπική κοινότητα για τα οφέλη της βιώσιμης 

κινητικότητας, θα συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενη μέρη, θα αποτιμήσει την υπάρχουσα 

κατάσταση και θα προτείνει δέσμη μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων. 

Τα οφέλη επομένως από την υπηρεσία αυτή θα είναι για τον Δήμο Ναυπακτίας  

πολλαπλά:  

 καλύτερη λειτουργικότητα του Δήμου ως προς τις μεταφορές,  

 περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της στροφής προς τη βιώσιμη μετακίνηση και της 

συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών αερίου του 

θερμοκηπίου,  

 οδική ασφάλεια και εν γένει καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 Βελτίωση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης  

 Δημιουργία υποδομών για την κίνηση των πεζών (και ΑΜΕΑ) 

 Τόνωση της τοπικής αγοράς με την αύξηση της επισκεψιμότητας στον Δήμο μας 

Η αναγκαιότητα για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για 

τον Δήμο Ναυπακτίας  είναι επιτακτική λόγω των κυκλοφοριακών προβλημάτων που 

υφίστανται στην πόλη της Ναυπάκτου. Η θέση της που γειτνιάζει άμεσα με την Γέφυρα 

Ρίου Αντιρρίου και την Ιόνια οδό προσελκύει πλέον μεγάλο αριθμό διερχόμενων οι 

οποίοι διοχετεύονται μέσω των δύο κύριων αρτηριών που διασχίζουν την πόλη.  Από 

την άλλη βέβαια ορισμένα χαρακτηριστικά όπως κοντινές αποστάσεις , παράκτιο μέτωπο 

θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση να ξεφύγουμε από το μοντέλο με βασικό 

χαρακτηριστικό το αυτοκίνητο και να κινηθούμε σε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης 

όπως το ποδήλατο  και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

    Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Ναυπάκτου είναι συνοπτικά τα εξής: 

 Παράνομη στάθμευση 

 Η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ είναι προβληματική 

 Ο ποδηλατόδρομος αν και υλοποιημένος δεν χρησιμοποιείτε λόγω της κίνησης των 

οχημάτων σε αυτόν 

 Μικρό ποσοστό χρήσης ΜΜΜ 

 Έλλειψη πεζοδρομίων με ικανό πλάτος για την ομαλή κίνηση των πεζών 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο Δήμος Ναυπακτίας δημιουργήθηκε με το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-9-2010) ύστερα 

από την συνένωση των Δήμων Αντιρρίου , Χάλκειας, Ναυπάκτου, Πυλλήνης, Άνω 

Χώρας, Πλατάνου. Η συνολική έκταση του Δήμου ανέρχεται σε 870,38 km2 και 

πληθυσμό 27.800 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011. Έδρα 

του Δήμου είναι η πόλη της Ναυπάκτου με πληθυσμό 17.701 κατοίκους.  Η πόλη της 

Ναυπάκτου χωρίζετε σε τρείς βασικές πολεοδομικές ενότητες : 

 Η πρώτη ενότητα που αποτελεί την κυρίως πόλη της Ναυπάκτου , καθορίζεται μεταξύ 





των χειμάρρων Σκά  και Λαγκαδούλα. Το τμήμα αυτό της πόλης χαρακτηρίζεται 

ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου κάλλους με τη με αρ. Φ31/51494/3888/18012-73 

Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1486Β/27-12-1973).   

 Η δεύτερη ενότητα εκτείνεται ανατολικά του χειμάρρου Σκά , έχει ενοποιηθεί με τις 

νότιες προεκτάσεις του οικισμού Δάφνης . 

 Η τρίτη ενότητα εκτείνεται δυτικά του χειμάρρου Λαγκαδούλα, περιλαμβάνει την 

περιοχή της Παλαιοπαναγιάς 

Για την πόλη της Ναυπάκτου εκπονήθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο 

εγκρίθηκε το 1988 με την με αρ. 48994/2704/5-7-88/ΦΕΚ653Δ/12-9-88 Υπουργική 

Απόφαση . Η πόλη σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ αποτελείται από εννέα πολεοδομικές 

ενότητες οι οποίες σχηματίζουν τις ακόλουθες τέσσερις συνοικίες: 

 Η Δυτική συνοικία που περιλαμβάνει τις πολεοδομικές ενότητες Στενό και Γήπεδο 

 Η Κεντρική Συνοικία που περιλαμβάνει τις πολεοδομικές ενότητες Ψανή, Κάστρο και 

Κέντρο. 

 Η Ανατολική Συνοικία που περιλαμβάνει τις πολεοδομικές ενότητες Καινούριο, Χωριό 

και Λυγιάς. 

  Η Βορειανατολική Συνοικία που περιλαμβάνει τις πολεοδομικές ενότητες Ξηροπήγαδο 

και Νεόκαστρο. 

Οι κεντρικές λειτουργίες της πόλης εκτείνονται κατά μήκος των οδών Αθηνών, 

Αθανασιάδη Νόβα, Μπότσαρη, Θεμ. Νόβα και Ιντζέ. 

Η περιοχή μελέτης οριοθετείτε από τον χείμαρρο Σκά εως χείμαρρο Λαγκαδούλα. 

 

 

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ νοείται σαν μια συνεχής διαδικασία η 

οποία απαρτίζεται από έντεκα απαραίτητα βήματα (βλ. σχήμα 1). Η γραφική 

επισκόπηση της εν λόγω διαδικασίας παρουσιάζει τα βήματα αυτά σε μια 

λογική σειρά. Στην πράξη, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν 

μερικώς, παράλληλα ή να περιλαμβάνουν βρόγχους ανάδρασης (feedback 

loops).  

Το ΣΒΑΚ εκπονείται μέσα από μία διαδικασία τεσσάρων (4) φάσεων, 

έντεκα (11) βημάτων και τριάντα δύο (32) δραστηριοτήτων. Ειδικότερα: 

 

ΦΑΣΗ Α: Σωστή Προετοιμασία 

 

Βήμα 1: Καθορισμός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 

Δραστηριότητα 1.1: Δέσμευση σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας 

Δραστηριότητα 1.2: Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / 

εθνικών πλαισίων 

Δραστηριότητα 1.3: Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης 

Δραστηριότητα 1.4: Επανεξέταση της διαθεσιμότητας πόρων 





Δραστηριότητα 1.5: Καθορισμός βασικού χρονοδιαγράμματος 

Δραστηριότητα 1.6: Προσδιορισμός βασικών παραγόντων και ενδιαφερομένων 

φορέων 

 
Σχήμα 1. Ο «κύκλος» του ΣΒΑΚ. Πηγή: 

http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

 

Βήμα 2: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής 

του σχεδίου 

Δραστηριότητα 2.1: Αναζήτηση πέρα από τα όρια και τις ευθύνες σας 

Δραστηριότητα 2.2: Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού 

Δραστηριότητα 2.3: Σχεδιασμός για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων 

και πολιτών 

Δραστηριότητα 2.4: Συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών και τις 

λεπτομέρειες διαχείρισης 

 

Βήμα 3: Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων 

Δραστηριότητα 3.1: Προετοιμασία ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών 

Δραστηριότητα 3.2: Ανάπτυξη σεναρίων 

 

ΦΑΣΗ Β: Λογικό και διαφανές πλαίσιο στόχων 

 





Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος 

Δραστηριότητα 4.1: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα 

Δραστηριότητα 4.2: Ενεργή ενημέρωση του κοινού 

 

Βήμα 5: Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων 

Δραστηριότητα 5.1: Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα 

Δραστηριότητα 5.2: Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων 

 

Βήμα 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 

Δραστηριότητα 6.1: Προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων 

Δραστηριότητα 6.2: Μαθαίνοντας από την εμπειρία των άλλων 

Δραστηριότητα 6.3: Εξέταση καλύτερης σχέσης τιμής – απόδοσης 

Δραστηριότητα 6.4: Χρήση συνεργειών και δημιουργία ολοκληρωμένων 

πακέτων μέτρων  

 

ΦΑΣΗ Γ: Εκπόνηση Σχεδίου 

 

Βήμα 7: Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης 

Δραστηριότητα 7.1: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και πόρων 

Δραστηριότητα 7.2: Προετοιμασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού 

 

Βήμα 8: Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου 

Δραστηριότητα 8.1: Οργάνωση παρακολούθησης και αξιολόγησης 

 

Βήμα 9: Υιοθέτηση ΣΒΑΚ 

Δραστηριότητα 9.1: Έλεγχος ποιότητας του σχεδίου 

Δραστηριότητα 9.2: Υιοθέτηση του σχεδίου 

Δραστηριότητα 9.3: Θεμελίωση κυριότητας του σχεδίου 

 

ΦΑΣΗ Δ: Εφαρμογή του σχεδίου 

 

Βήμα 10: Διασφάλιση ορθής διαχείρισης και επικοινωνίας (κατά την 

υλοποίηση του σχεδίου) 

Δραστηριότητα 10.1: Διαχείριση της εφαρμογής του σχεδίου 

Δραστηριότητα 10.2: Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 

Δραστηριότητα 10.3: Έλεγχος της προόδου προς την επίτευξη των στόχων 

 

Βήμα 11: Αφομοίωση των μαθημάτων 

Δραστηριότητα 11.1: Ενημέρωση του τρέχοντος σχεδίου σε τακτική βάση 

Δραστηριότητα 11.2: Επιθεώρηση επιτευγμάτων – Κατανόηση επιτυχίας και 

αποτυχίας 





Δραστηριότητα 11.3: Προσδιορισμός νέων προκλήσεων για την επόμενη γενιά 

ΣΒΑΚ 

Για την υλοποίηση των παραπάνω βημάτων στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

του Δήμο Ναυπακτίας , θα απαιτηθεί, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 

του Δήμου, εξειδίκευση ως προς τη μεθοδολογία, και συγκεκριμένα θα 

πρέπει ο ανάδοχος να λάβει υπόψη: 

 Τις  Κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τον Δήμο Ναυπακτίας , 

  Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  

 τη χωροταξική φυσιογνωμία του Δήμου Ναυπακτίας (παραλιακό μέτωπο, 

ορεινοί όγκοι), 

 την υφιστάμενη οργάνωση του συστήματος αστικών μετακινήσεων στο Δήμο 

(μεταφορικά μέσα, δίκτυο, πάροχοι κ.λπ.),  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1) Πακέτο εργασίας 1: Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων 

εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ, με σκοπό η τεχνογνωσία να μεταφερθεί 

στο προσωπικό του Δήμου. Ειδικότερα, η σύσταση της ΟΕ δεν έχει ως σκοπό 

την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, αλλά την απόκτηση της εμπειρίας και εξειδίκευσης, 

ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί, αξιολογεί και επικαιροποιεί  

 Εκπαίδευση της Ομάδας Έργου του Δήμου για την εξοικείωση με τη 

μεθοδολογία εκπόνησης του ΣΒΑΚ βάσει προδιαγραφών του ELTIS  

 Εργαλεία εκπόνησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ βάσει προδιαγραφών του 

ELTIS, αλλά και πιθανά άλλα εργαλεία τα οποία ταιριάζουν στα 

χαρακτηριστικά του Δήμου. Ενδεικτικά εργαλεία που καλείται να αναπτύξει ο 

ανάδοχος, πλην του ELTIS, είναι: 

 o Αναγνώριση και επιλογή εμπλεκόμενων φορέων  

o Δευτερογενείς έρευνες  

o Μεταβλητές αξιολόγησης του τοπικού συστήματος αστικών μετακινήσεων  

o Διαδικασίες οριοθέτησης περιοχής εκτέλεσης πρωτογενών ερευνών 

συλλογής δεδομένων  

o Αξιολόγηση πολιτικών αστικής κινητικότητας  

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή σεμιναρίου, η οποία θα έχει 

διάρκεια τουλάχιστον 15 ωρών και ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να 

παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει. Η εκπαίδευση δύναται να παραταθεί 

μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

Ομάδας Έργου του Δήμου.  

 Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων 

  Ανάπτυξη Συμφώνου δέσμευσης σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας 





  Καθορισμός περιοχής παρέμβασης 

  Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / εθνικών σχεδίων και 

στρατηγικών 

  Αξιολόγηση τοπικών σχεδίων και στρατηγικών  

 Υποστήριξη στην εφαρμογή εργαλείων διεξαγωγής αυτοαξιολόγησης του 

σχεδιασμού κινητικότητας του Δήμου 

  Κατανομή και αξιοποίηση απαιτούμενων πόρων και καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος 
 

2) Πακέτο εργασίας 2: Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού 

Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης  

 Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

  Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

  Διεξαγωγή διαβούλευσης 

  Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. 

υφιστάμενες μελέτες, χάρτες, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, 

έρευνες, δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλπ.) 

  Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών 

  Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος 

κινητικότητας 

 

3) Πακέτο εργασίας 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και 

στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

 Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα  

 Διεξαγωγή δεύτερης διαβούλευσης 

  Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα 

  Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων 

  Προσδιορισμός μέτρων αστικής κινητικότητας (π.χ. μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, μετατροπή οδών ή τμημάτων 

οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, πρόταση νέων ποδηλατοδρόμων, 

πεζόδρομων, χώρων αναψυχής, διαμορφώσεις κόμβων, βελτιώσεις των 

δημοσίων συγκοινωνιών, ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία των 

εμπορευματικών μεταφορών, παρεμβάσεις για διαχείριση της στάθμευσης, 

παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης σηματοδότησης, προτάσεις για 

κατάργηση ή διερεύνηση νέας σηματοδότησης για κυκλοφοριακούς λόγους και 

για λόγους οδικής ασφάλειας). 

  Επισκόπηση καλών πρακτικών 

  Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή Ωφελειών 





  Διεξαγωγή τρίτης διαβούλευσης - Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα 

μέτρα 

 

4) Πακέτο εργασίας 4: Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Μέτρων 

 Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης (περιγραφή Μέτρου, κατανομή αρμοδιοτήτων 

και πόρων)  

 Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ  

 Καθοδήγηση στο στάδιο έγκρισης και υιοθέτησης του ΣΒΑΚ 

 
 

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η υπηρεσία θα έχει χρονική διάρκεια 2μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης, και αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας: 

Πακέτο εργασίας Διάρκεια 

εργασίας/ 

ανθρωπομ

ήνες 

Παρουσίαση και ανάλυση 

μεθοδολογίας και εργαλείων  

εκπόνησης ΣΒΑΚ 

1 

Οργάνωση Διαδικασιών 

Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού 

Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης 

Κατάστασης   

3 

Ανάπτυξη κοινού οράματος , 

προτεραιοτήτων και στόχων 

– Προσδιορισμός και 

Αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

2 

Οριστικό ΣΒΑΚ Μεθοδολογία 

παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Μέτρων 

6 

 12 
 

Επισημαίνεται ότι τα παραδοτέα θα παραδίδονται σε έντυπη μορφή (2 

αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή. Γίνονται αποδεκτές αποστολές των 

ηλεκτρονικών παραδοτέων και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  





Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς 

στελεχωμένη. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες 

προϋποθέσεις: 

 

1. Να διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε για ΣΒΑΚ είτε για άλλα Σχέδια Δράσης. 

Συγκεκριμένα, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί νέο εργαλείο, που εισάγεται τώρα 

στους ΟΤΑ της Ελλάδας, ως σχετική με το ΣΒΑΚ εμπειρία κρίνεται επίσης η 

παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση: Επιχειρησιακών 

Σχεδίων, Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης 

Αειφόρου Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Κατ’ ελάχιστον θα 

πρέπει ο προσφέρων να έχει εκπονήσει σχετικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών 

συμβάσεων, την τελευταία πενταετία.  

 

2. Να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας 

το υπό ανάθεση έργο. Στην  ομάδα έργου του αναδόχου  θα πρέπει κατ 

ελάχιστο  να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες : 

 

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, 

οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 

ετών και ειδική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης συστημάτων αστικών μεταφορών, 

σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων 

αστικών μεταφορών και έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις 

αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε δύο (2) τουλάχιστον 

έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση 

Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας . Επιπλέον, ο 

συντονιστής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον 

Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό.  

Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με 

Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και 

διαχείρισης μεταφορών. Ο Διευθυντής έργου θα πρέπει να αποδείξει 

εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και 

αναπτυξιακά έργα σχετικά με τα συστήματα μεταφορών. Επιπλέον, ο 

διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον 

Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό, σε σχέδια βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 

Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 





Κινητικότητας, σε έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και σε 

έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές.  

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός με 

ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με 

τουλάχιστον πενταετή γενική εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και του 

στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες 

ανάπτυξης και έργα στρατηγικού σχεδιασμού και να έχει παρακολουθήσει 

σεμινάριο επιθεωρητών συστημάτων ποιότητας. 

 Μέλη Ομάδας Έργου:  

α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή 

(ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών 

έργων.  

β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αποδεδειγμένη τουλάχιστον 

δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε 

τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 

Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας.  

γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία 

και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από εμπειρία σε 

μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).  

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  

Α) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και 

εξειδικευμένη γνώση στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό 

σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αστική διακυβέρνηση. 

Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή 

προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό 

και τη βιώσιμη κινητικότητα.  

Β) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και 

εξειδικευμένη γνώση στο συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό 

σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή 

άλλων μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε 

τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το 

ποδήλατο ή άλλα μέτρα αστικής κινητικότητας. 

 Διευκρινίζονται επίσης το εξής: 

α) Η παραπάνω εξειδίκευση πρέπει να προκύπτει από τα βιογραφικά των 

στελεχών και μπορεί να αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές 





(μεταπτυχιακοί και/ή διδακτορικοί τίτλοι) είτε από την μελετητική και 

εργασιακή τους εμπειρία.  

 

 

 

 

Ο συντάκτης 
Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος 
Θεωρήθηκε από τον Διευθυντή 

Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή 

 
26  -02-2019 
 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 26  -02-2019 
 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 26 -02-2019 
 

 
 
 

ΚΕΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

CPV 71311200-3 

 

                     

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Πακέτο εργασίας  Τιμή κατ’ αποκοπή 

Παρουσίαση και ανάλυση 

μεθοδολογίας και εργαλείων  

εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 

4.000,00 

Οργάνωση Διαδικασιών 

Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού 

Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης 

Κατάστασης   

 

10.000,00 

 Ανάπτυξη κοινού οράματος , 

προτεραιοτήτων και στόχων – 

Προσδιορισμός και 

Αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 10.000,00 

Οριστικό ΣΒΑΚ Μεθοδολογία 

παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Μέτρων 

 4.225,81 

 Σύνολο προ Φ.Π.Α. 28.225,81 € 

 Φ.Π.Α. 24% 6.774,19 € 

 Τελικό σύνολο 35.000,00 € 

 

Ο συντάκτης 
Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος 
Θεωρήθηκε από τον Διευθυντή 

Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή 

 
 26  -02-2019 
 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 26   -02-2019 
 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

  26  -02-2019 
 

 
 
 

ΚΕΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Πακέτο εργασίας 

 
Προσφορά  (€) 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%) 

 

Παρουσίαση και ανάλυση 

μεθοδολογίας και εργαλείων  

εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 

Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης 

ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων 

Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης 

Κατάστασης   

 

Ανάπτυξη κοινού οράματος , 

προτεραιοτήτων και στόχων – 

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση 

πακέτου μέτρων 

 

Οριστικό ΣΒΑΚ Μεθοδολογία 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των Μέτρων 

 

Σύνολο  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ναύπακτος       -  02   - 2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

………………………… 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Ναυπακτίας   

με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού 

35.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013»,  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

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

άλλες διατάξεις», 

  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  





 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο»  

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…», 

  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”,  

 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 

Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

  του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

  της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 

των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  τις υπ’ αριθμ. 114.9/2016 και 118.1.2017 αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου  

 την υπ’ αριθμ. 01/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για 

την αποδοχή υλοποίησης του έργου,  

 τις Οδηγίες Εκπόνησης του ΣΒΑΚ όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του ELTIS http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-

guidelines_el_v2.pdf 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf




  την από 13 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου περί 

έναρξης των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ  

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι: 

α. Σύμβαση 

β. Διακήρυξη 

γ. Τεχνική Περιγραφή 

ε. Προσφορά 

στ. Προϋπολογισμός μελέτης 

ζ. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 5ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της μελέτης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με τις ακόλουθες 

τμηματικές προθεσμίες: 

 

Παραδοτέο 1: Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο 2: Τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο 3: Έξη (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο 4: Δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Οι ενδιάμεσες ανωτέρω τμηματικές ημερομηνίες υποβολής των παραδοτέων 

δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας χωρίς 

ωστόσο να υπερβαίνουν τον συνολικό χρόνο των δώδεκα (12) μηνών για την 

υλοποίηση της μελέτης.  

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την ολοκλήρωση, παράδοση και 

παραλαβή από τον Δήμο των Εκθέσεων Προόδου (πεπραγμένων), όπως 

ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 13ο της παρούσης. Σε περίπτωση ανάγκης 

περαιτέρω παράτασης, αυτή δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με αιτιολόγηση και χωρίς τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου (σχετ. άρθρο 217 του 4412/2016). 

 

Άρθρο 6ο : Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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





γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.1 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για 

την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον.3 

Για τους δικαιούμενους συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί 

τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης και να έχει αμερόληπτα κριτήρια 

επιλογής ώστε να μηνυπάρχουν διακρίσεις. 

Ανάδοχος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του 

δημοσίου ή 

κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών .Τα φυσικά πρόσωπα 

πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

κράτους μέλουςτης Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

Απαγορεύεται ο αποκλεισμός υποψηφίων με κριτήριο την νομική μορφή τους. 

Ωστόσο θαζητείται ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νομικά πρόσωπα 

να μνημονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους καιτα ονόματα 

και τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα 

επιφορτίσουν με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. 

Ειδικότερα για την εργασία αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι 

νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει τα προσόντα, που αναφέρονται 

παρακάτω, τουλάχιστον κάποιο στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι 

διαθέτει αυτά με «δάνεια εμπειρία» δηλαδή με εξωτερικό του συνεργάτη 

φυσικό ή νομικόπρόσωπο που αποδεδειγμένα δεσμεύεται για την συνεργασία 

του με τον υποψήφιο για τηνσυγκεκριμένη εργασία. 

                                                           
1
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

3
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 





Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την 

έδρα της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό και την νομική μορφή 

της επιχείρησης. 

Τέλος για την εργασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να 

συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας και να 

αποδείξουν συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την 

προσφορά τους τα στοιχεία τεκμηρίωσης πουπροβλέπονται επίσης πιο κάτω. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή 

από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των 

προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί και να 

τεκμηριώσει επαρκώς τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής 

και τεχνικής επάρκειας. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να πληροί η ένωση προσώπων, 

αθροιστικά: 

1. Να διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε για ΣΒΑΚ είτε για άλλα Σχέδια Δράσης. 

Συγκεκριμένα, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί νέο εργαλείο, που εισάγεται τώρα 

στους ΟΤΑ της Ελλάδας, ως σχετική με το ΣΒΑΚ εμπειρία κρίνεται επίσης η 

παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση: Επιχειρησιακών 

Σχεδίων, Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης 

Αειφόρου Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Κατ’ ελάχιστον θα 

πρέπει ο προσφέρων να έχει εκπονήσει σχετικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών 

συμβάσεων, την τελευταία πενταετία.  

 

2. Να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας 

το υπό ανάθεση έργο. Στην  ομάδα έργου του αναδόχου  θα πρέπει κατ 

ελάχιστο  να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες : 

 

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, 

οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 

ετών και ειδική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης συστημάτων αστικών μεταφορών, 

σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων 

αστικών μεταφορών και έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις 

αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε δύο (2) τουλάχιστον 

έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση 

Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας . Επιπλέον, ο 





συντονιστής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον 

Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό.  

Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με 

Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και 

διαχείρισης μεταφορών. Ο Διευθυντής έργου θα πρέπει να αποδείξει 

εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και 

αναπτυξιακά έργα σχετικά με τα συστήματα μεταφορών. Επιπλέον, ο 

διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον 

Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό, σε σχέδια βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 

Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, σε έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και σε 

έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές.  

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός με 

ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με 

τουλάχιστον πενταετή γενική εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και του 

στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες 

ανάπτυξης και έργα στρατηγικού σχεδιασμού και να έχει παρακολουθήσει 

σεμινάριο επιθεωρητών συστημάτων ποιότητας. 

 Μέλη Ομάδας Έργου:  

α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή 

(ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών 

έργων.  

β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αποδεδειγμένη τουλάχιστον 

δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε 

τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 

Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας.  

γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία 

και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από εμπειρία σε 

μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).  

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  

Α) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και 

εξειδικευμένη γνώση στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό 

σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αστική διακυβέρνηση. 

Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή 





προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό 

και τη βιώσιμη κινητικότητα.  

Β) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και 

εξειδικευμένη γνώση στο συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό 

σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή 

άλλων μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε 

τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το 

ποδήλατο ή άλλα μέτρα αστικής κινητικότητας. 

 Διευκρινίζονται επίσης το εξής: 

α) Η παραπάνω εξειδίκευση πρέπει να προκύπτει από τα βιογραφικά των 

στελεχών και μπορεί να αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές 

(μεταπτυχιακοί και/ή διδακτορικοί τίτλοι) είτε από την μελετητική και 

εργασιακή τους εμπειρία.  

 

Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την 

προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Βιογραφικά σημειώματα όλων των στελεχών (ακαδημαϊκή και εργασιακή 

εμπειρία) 

4. Αναλυτική περιγραφή εμπειρίας και πίνακα στελεχών 

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

 

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

1. άρτια εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής, και 

του επαγγέλματος 

2. αναπροσαρμογή των περιεχομένων της εργασίας ανάλογα με τις 

παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας 

3. αναλυτικές προτάσεις με τεκμηρίωση 

4. παράδοση της εργασίας εμπρόθεσμα. 

5. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία με δαπάνες από τυχόν ατυχήματα 

στο εργαζόμενο προσωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, 

σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων του 

αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς κα ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήματα 

φθοράς. 

 

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής 





Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας 

κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά: 

1. συνεργασία με την διοίκηση 

2. συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες 

 

Άρθρο 10ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 11ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά 

Παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 12ο : Παραλαβή παραδοτέων 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με 

το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, μετά δηλ. από την ολοκλήρωση, 

παράδοση και παραλαβή από την υπηρεσία και το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε 

Έκθεσης Προόδου – έκθεσης πεπραγμένων όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας, ως ακολούθως: 

 

Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης (με την παραλαβή του 

Παραδοτέου 1): ποσό 4.000 € χωρίς ΦΠΑ (24%) 

Τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (με την παραλαβή του 

Παραδοτέου 2): ποσό 10.000 € χωρίς  ΦΠΑ (24%)   

Έξη  (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (με την παραλαβή του 

Παραδοτέου 3): ποσό 10.000 € χωρίς ΦΠΑ (24%)   

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (με την παραλαβή του 

Παραδοτέου 4): ποσό 4.225,81 € χωρίς  ΦΠΑ (24%)   

 

Τα παραπάνω ποσά θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα, σύμφωνα με την έκπτωση 

που θα δώσει ο ανάδοχος. 





Η καταβολή γίνεται κατόπιν εκδόσεως της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από 

την αρμόδια επιτροπή, της έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και της 

εκδόσεως του σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι 

και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 

Η αμοιβή καταβάλλεται όπως αναφέρεται παραπάνω, με πιστοποιήσεις της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας, και εξοφλείται μετά την παράδοση. 

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (σχετ. άρθρο 200 του 4412/2016) 

 

Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, 

δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 15ο : Τόπος 

Ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες από την έδρα του. Σε περίπτωση που 

απαιτείται να καλείται για συνεργασία από την αναθέτουσα αρχή, θα 

προσέρχεται για συνεργασία στην έδρα της. 

 

Άρθρο 16ο : Εκχώρηση του αντικειμένου 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο 

της σύμβασης για την υλοποίησή του σε τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, χωρίς 

την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση υπεργολαβίας παρέχεται 

εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 

εγγυώνται την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον» 

υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο 

ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, για σοβαρούς λόγους όπως π.χ. εάν πάσχει 

από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα 

ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 

μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 

οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση. 

 





Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία από τα αρμόδια όργανα και τα δικαστήρια Βέροιας. 

 

Άρθρο 18ο : Έκπτωση αναδόχου 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη σύμβαση ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, 

καλείται με ειδική πρόσκλησηνα συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή 

τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα 

ημερών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στηνανωτέρω ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας (σχετ. 

άρθρο 203 του 4412/2016). 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  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)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6205 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 30300 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημήτριος 

- Τηλέφωνο: 2634038290 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dchristogiannis@nafpaktos.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.nafpaktos.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ . [71311200-3]   

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003337838] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 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 αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου14 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): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης20, 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; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 22 

[……][……][……] 

 





 

8 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις23 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις24  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα25; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής  

Απάντηση  

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  [] Ναι [] Όχι  

 

Α: Καταλληλότητα   

 

 Καταλληλότητα  
 

Απάντηση  

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

[…]  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……]  
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1. 1 Να διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη 

στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε για ΣΒΑΚ 

είτε για άλλα Σχέδια Δράσης. Συγκεκριμένα, καθώς το 

ΣΒΑΚ αποτελεί νέο εργαλείο, που εισάγεται τώρα στους 

ΟΤΑ της Ελλάδας, ως σχετική με το ΣΒΑΚ εμπειρία 

κρίνεται επίσης η παροχή υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης για την εκπόνηση: Επιχειρησιακών Σχεδίων, 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων 

Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων 

Δράσης. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει ο προσφέρων να έχει 

εκπονήσει σχετικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια τουλάχιστον δύο (2) 

διαφορετικών συμβάσεων, την τελευταία πενταετία.  

 

 

[Χ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

2. 2) Να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς στελεχωμένη 

ώστε να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο. Στην  ομάδα 

έργου του αναδόχου  θα πρέπει κατ ελάχιστο  να 

περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες : 

 

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος 

Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, 

οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία 

τουλάχιστον 10 ετών και ειδική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης 

συστημάτων αστικών μεταφορών, σχέδια βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών 

μεταφορών και έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων 

για τις αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία 

σε δύο (2) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας . Επιπλέον, ο 

συντονιστής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό 

Σχεδιασμό.  

Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 

με Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο αντικείμενο του 

σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών. Ο 

Διευθυντής έργου θα πρέπει να αποδείξει εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά 

και αναπτυξιακά έργα σχετικά με τα συστήματα μεταφορών. 

Επιπλέον, ο διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε θέση 

να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό 

Σχεδιασμό, σε σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας ένα 

(1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 

Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας, σε έργα αξιολόγησης συστημάτων 

αστικών μεταφορών και σε έργα συλλογής και αξιολόγησης 

δεδομένων για τις αστικές μεταφορές.  

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος 

Μηχανικός με ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και 

στην περιφερειακή ανάπτυξη, με τουλάχιστον πενταετή 

γενική εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και του 

[Χ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 





 

11 

στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

μελέτες ανάπτυξης και έργα στρατηγικού σχεδιασμού και να 

έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιθεωρητών συστημάτων 

ποιότητας. 

 Μέλη Ομάδας Έργου:  

α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή (ημερολογιακά έτη) 

γενική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών 

έργων.  

β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής 

κατεύθυνσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) 

γενική επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε τουλάχιστον 

ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 

Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας.  

γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 

5ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα 

μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από εμπειρία σε 

μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).  

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  

Α) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή 

εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη 

κινητικότητα και στην αστική διακυβέρνηση. Ειδικότερα, να 

διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή 

προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.  

Β) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή 

εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη 

κινητικότητα και στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή άλλων 

μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει 

εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή 

προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το 

ποδήλατο ή άλλα μέτρα αστικής κινητικότητας. 

 Διευκρινίζονται επίσης το εξής: 

α) Η παραπάνω εξειδίκευση πρέπει να προκύπτει από τα 

βιογραφικά των στελεχών και μπορεί να αποδεικνύεται είτε 

από σχετικές σπουδές (μεταπτυχιακοί και/ή διδακτορικοί 

τίτλοι) είτε από την μελετητική και εργασιακή τους 

εμπειρία.  
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Μέρος ΙV: 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 αναφέρονται26, 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 δωρεάν27. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ…[προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό   τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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3 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. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5  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 στ΄ 

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.” 

6 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.  

7 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). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

9 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 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). 

10 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. 

11 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. 
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12 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”. 

13 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.". 

14 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 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 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)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

20 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).  

21 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  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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24 Άρθρο 73 παρ. 5. 

25 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

26 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

27 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.  




