
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άμεσης  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   εφαρμογής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ  
      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 
1.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένοι στο 

σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 19.1 της Διακήρυξης. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

2.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί και να 
τεκμηριώνει επαρκώς επί ποινή αποκλεισμού, ότι 
διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία 
να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια 
και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό 
ανάθεση Έργου σύμφωνα με την παράγραφο 
19.3.1. της Διακήρυξης 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

3.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναφέρει το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με την 
παράγραφο 19.3.1. της Διακήρυξης 

 
 
 

 

  

4.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό με 
σχέση αποκλειστικής και εξαρτημένης εργασίας 
σύμφωνα με  την παράγραφο 19.3.2. της 
Διακήρυξης 

 
 

 

  

5.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει το ελάχιστο 
απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό στην 
Ομάδα Έργου σύμφωνα με την παράγραφο 
19.3.3. της Διακήρυξης 

 

 
ΝΑΙ 

  

6.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει Πίνακα των 
στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου σύμφωνα με 
την παράγραφο 19.3.3. της Διακήρυξης 
(Αποδεικτικά μέσα) 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

7.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει Πίνακα των 
στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου 
Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 
σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.3. της 
Διακήρυξης (Αποδεικτικά μέσα) 

 
 
 
 

  



8.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει Πίνακα των 
εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου 
Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 
σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.3. της 
Διακήρυξης (Αποδεικτικά μέσα) 

 
 
 
 

  

9.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει Βιογραφικά 
σημειώματα με την εμπειρία καθενός μέλους της 
Ομάδας Έργου του Προσφέροντος σύμφωνα με 
την παράγραφο 19.3.3. της Διακήρυξης 
(Αποδεικτικά μέσα) 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

10.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει Υπεύθυνη 
Δήλωση καθενός μέλους της Ομάδας Έργου του 
Προσφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 
19.3.3. της Διακήρυξης (Αποδεικτικά μέσα) 

 
 

ΝΑΙ 

  

11.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει τα 
απαιτούμενα στοιχεία προς απόδειξη της 
καταλληλότητας για την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 19.3.3. της Διακήρυξης 
(Αποδεικτικά μέσα) 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

12.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει α) Το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) σύμφωνα με την παράγραφο 20.1. της 
Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

13.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει γ) Τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης σωστά συμπληρωμένο σύμφωνα 
με την παράγραφο 20.1. της Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

14.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει την 
«Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου»  
σύμφωνα  με  την  παράγραφο 20.2. της 
Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

15.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει την 
«Γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου»  
σύμφωνα  με  την  παράγραφο 20.2. της 
Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

16.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει την 
«Πρόβλεψη κινδύνων» σύμφωνα με την 
παράγραφο 20.2. της Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

17.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει την 
«Μεθοδολογία και Μέσα για τη υλοποίηση του 
έργου» σύμφωνα με την παράγραφο 20.2. της 
Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

18.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει τις 
«Φάσεις – Παραδοτέα» σύμφωνα με την 
παράγραφο 20.2. της Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  

19.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει το 
«Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου»  
σύμφωνα  με  την  παράγραφο 20.2. της 
Διακήρυξης 

 
 

ΝΑΙ 

  



20.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει την 
«Οργανωτική δομή και κατανομή ρόλων για την 
κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου» 
σύμφωνα με την παράγραφο 20.2. της 
Διακήρυξης 

 

 
ΝΑΙ 

  

21.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει το 
«Σύστημα διοίκησης και επικοινωνίας του 
Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής»  σύμφωνα  με  την  
παράγραφο 20.2. της Διακήρυξης 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παραπάνω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των 

δεδομένων. 

Στη Στήλη «Προδιαγραφή», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις, επεξηγήσεις ή έγγραφα 

για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 

για τον Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) 

και απαιτεί συμμόρφωση θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με την λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή είναι 

επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν 

απορρίπτονται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα 

του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της 

προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης.  

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο φύλλο αναλυτικής περιγραφής ή αναφορά 

μεθοδολογίας κ.λπ. που θα παρατεθούν στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της, τα παρεχόμενα από τους 

υποψήφιους στοιχεία, κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφερόμενης λύσης 

 


