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Θέμα : Ερωτήματα σχετικά με τα Ποιοτικά Στοιχεία του Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών»

Σχετ. : α) Το από την 11η Ιανουαρίου 2021 έγγραφό σας. 
β) Η υπ΄ αριθ. 1239/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ: 
9Λ2ΘΩΕΩ-ΔΣΧ)

γ) Η υπ΄ αριθ. 1/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ: 
Ω5Φ5ΩΕΩ-ΧΛΒ)

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και ειδικότερα σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται 
αναφορικά με την επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας και τους όρους δημοπράτησης του διαγωνισμού, 
σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 3852/10, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Προϊσταμένης Αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών η απόφαση για την κατάρτιση 
των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες. Στην 
περίπτωση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 
Ιωαννιτών»,  οι όροι δημοπράτησης εγκρίθηκαν αρχικώς με την υπ’ αριθ. 1239/2020 και τροποποιήθηκαν 
με την 1/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών. Στους εγκεκριμένους όρους 
δημοπράτησης, περιγράφονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι όροι αποκλεισμού και η 
διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναφορικά με την διαδικασία εξέτασης των προσφορών, σας γνωρίζουμε ότι περιγράφεται 
αναλυτικότατα η διαδικασία στο άρ. 3.1.2 της Διακήρυξης της ανωτέρω υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων 
προβλέπεται ότι κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού η αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να 
γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα του σταδίου ή των 
σταδίων  επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά της οποίας χωρεί ένσταση.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την διάρκεια εκπόνηση της υπηρεσίας, καθίσταται σαφές ότι η 
ημερομηνία παράδοσης της μελέτης είναι δεσμευτική με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών 
εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι 
μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, 
καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021. Σε κάθε περίπτωση στο αρ. 6.2.2. της 
διακήρυξης προβλέπεται ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

Στα τεύχη του διαγωνισμού της υπηρεσίας περιγράφεται με σαφήνεια τόσο το φυσικό αντικείμενο 
όσο και τα παραδοτέα τεύχη και αντικείμενα. Συμπληρωματικά των διαλαμβανομένων στα συμβατικά 
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τεύχη θα ληφθούν υπόψη και οι προδιαγραφές που ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσο και στις 
οδηγίες και προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο υπουργείο. Από τις παραπάνω διατάξεις 
καθίσταται σαφές ότι δεν αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο του επιστημονικού προσωπικού με ειδίκευση 
στα συγκοινωνιακά έργα. Συγκεκριμένα η επιλογή της χωροθέτηση είναι πολυκριτηριακή καθώς εκτός από 
τα συγκοινωνιακά κριτήρια πρέπει να πληρούνται κριτήρια λειτουργικότητας, οικονομίας, χωροταξικά. 
Φυσικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή πρακτική και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας και 
λειτουργικότητας του ΣΦΗΟ, όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση μοντέλων μικροπροσομείωσης ή 
διαμόρφωση σεναρίων με μείωση στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα κλπ,. 

Με την υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, απαλείφθηκε η απαίτηση 
ISO των οικονομικών φορέων. Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι ειδικότητες, 
προβλέφθηκαν με τέτοιο τρόπο από την Προϊσταμένη Αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και 
αρτιότητα των τελικών παραδοτέων της υπηρεσίας. Ειδικότερα σχετικά με την αναφορά στα εγκεκριμένα 
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό αυτών δεν είναι εγκεκριμένα, 
είναι γνωστό ότι σημαντικός αριθμός ΣΒΑΚ έχει εκπονηθεί ή / και παραληφθεί σε εθνικό επίπεδο, με την 
συμμετοχή στην εκπόνησή τους σημαντικού αριθμού επιστημονικού προσωπικού.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας
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