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Προς :  Δήμο Ιωαννιτών 
Πλατεία Παπανδρέου Ανδρέα 5, 45221, Ιωάννινα 

 
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021 

 
Θέμα :  Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Ανοικτού Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για το έργο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
Δήμου Ιωαννιτών» 

 
Αξιότιμοι Κύριοι,  
 
Αναφορικά με την Διακήρυξη του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σχέδιο 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών» 
 
1. Στις σελ. 16-17, παράγραφος 2.2.6 σημείο α) αναφέρεται: 

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε 

πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε 

αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα (…)» 

 

Επιπλέον στη σελ. 20, παράγραφος 2.2.8.2 σημείο Β.4 αναφέρεται: 

«Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις, ή/και σχετικές βεβαιώσεις 52. Ο οικονομικός φορέας οφείλει να 

αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.6α, καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο με συνοπτική περιγραφή 

των κυριότερων, σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με ένδειξη της 

οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού 

συμμετοχής του σε αυτό. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να είναι της ακόλουθης μορφής.» 

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως αφού δεν απαιτείται εμπειρία σε σχετικά έργα σύμφωνα με τα 

κριτήρια επιλογής (παρ. 2.2.4-2.2.6) ο συγκεκριμένος κατάλογος αναφέρει ενδεικτικά έργα 

του υποψήφιου αναδόχου, χωρίς να είναι απαιτητή η οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική 

εμπειρία. 

 

2. Στη σελ. 25, παράγραφος 2.4.4 αναφέρεται: 
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«H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.» 

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή αναφέρονται στο αρχείο «202012_306142010_ΤΕΥΧΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» όπως είναι αναρτημένο στο site του Δήμου και όχι στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης.  

 

3. Στη σελ. 28, παράγραφος 3.2 αναφέρεται: 

«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας ............ ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 

καθορίζονται στο άρθρο 2.2.8.2 της παρούσας.» 

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ανέρχεται 

στις 10 ημέρες, όπως προκύπτει από τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

4. Στις σελ. 36-54, Παράρτημα Ι παρατίθεται: 

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ μη προσαρμοσμένο στα κριτήρια επιλογής του διαγωνισμού. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως απαιτείται μόνο η απαίτηση των πεδίων, σχετικών με τη διακήρυξη 

και πως τα υπόλοιπα πεδία δύναται να παραμείνουν κενά.  

 

5. Στη σελ. 17, παράγραφος 2.2.6 σημείο β) αναφέρεται: 

 

«να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας 

επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η 

προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό 

άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε 

αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. 

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

Μηχανικό ΠΕ (ενδεικτικές ειδικότητες: Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Πολεοδόμος ή Χωροτάκτης): 

Διπλωματούχος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του πολεοδομικού ή/και 

του κυκλοφοριακού σχεδιασμού Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τρία (3) έργα/ μελέτες / 



 

 

 
Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι, ΤΚ 15232, T: 210 6729040, F: 210 6729043, E: info@diadikasia.gr, www.diadikasia.gr 

 

υπηρεσίες / προγράμματα για την εκπόνηση σχεδιασμών για την βιώσιμη κινητικότητα και 

συναφές αντικείμενο. 

Μηχανικός Π.Ε. (Πολιτικός ή Τοπογράφος): Διπλωματούχος Μηχανικός με εξειδικευμένη εμπειρία 

σε συγκοινωνιακά θέματα, τουλάχιστον τρία (3) έργα ή μελέτες ή υπηρεσίες ή έρευνες ή 

προγράμματα σχετικές με τη βιώσιμη κινητικότητα και συναφές αντικείμενο. 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ: Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή /και μηχανολόγος 

μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης η οποία θα 

κατοχυρώνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. 

Μηχανικός ΠΕ με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Διπλωματούχος 

Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 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). Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία τρία (3) έργα ή μελέτες ή υπηρεσίες ή έρευνες ή 

προγράμματα σχετικές με μεταφορές και GIS. 

Οικονομολόγος: Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος της Οικονομικής Επιστήμης και 

με μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική θεωρία. Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή 

επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδική εμπειρία σε θέματα 

στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού 

Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος: Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και με 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβάλλον και να διαθέτει εμπειρία τρία (3) έργα ή μελέτες ή 

υπηρεσίες ή έρευνες ή προγράμματα για την εκπόνηση σχεδιασμών για την βιώσιμη κινητικότητα 

και συναφές αντικείμενο.» 

 

Επιπλέον, στη σελ. 12 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων αναφέρεται: 

Επιπλέον, στις σελ. 11-12 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων αναφέρεται: 

«Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση και εμπειρία ίδιου ή 

συναφούς αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Έργου, 

που δεσμεύει τον ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου.  

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από τουλάχιστον έξι (6) στελέχη, με τις παρακάτω 

αναφερόμενες εξειδικεύσεις και εμπειρία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις του 

προαναφερόμενου έργου: 

Μηχανικός Π.Ε. (ενδ. Ειδικότητες 

Πολιτικός/Αρχιτέκτονας/Πολεοδόμος 

/Χωροτάκτης) 

Διπλωματούχος Μηχανικός, με 

μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του 

πολεοδομικού ή χωροταξικού ή αστικού 
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Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

(1) 

σχεδιασμού ή συνδυασμένου πολεοδομικού 

και κυκλοφοριακού σχεδιασμού ή άλλο 

συναφές. Απαιτείται 10ετής Γενική Εμπειρία 

και Ειδική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή 

λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με 

αντικείμενο το συνδυασμένο χωρικό και 

κυκλοφοριακό ή το συνδυασμένο 

πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό 

και θα πρέπει να έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε τρείς (3) μελέτες ή υπηρεσίες 

ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή 

ευρωπαϊκά) με αντικείμενο τη βιώσιμη 

κινητικότητα και συναφούς αντικειμένου. 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

με μεταπτυχιακές σπουδές στη θεματική 

ενότητα της επιστήμης των υπολογιστών. 

Απαιτείται τουλάχιστον 10ετής Γενική 

Εμπειρία και Ειδική Εμπειρία η οποία θα 

προκύπτει από τη συμμετοχή του σε 

τουλάχιστον 3 μελέτες ή υπηρεσίες ή 

ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή 

ευρωπαϊκά) σε συστήματα 

προγραμματισμού, διαδικτυακής ανάπτυξης, 

βάσεις δεδομένων, και ενσωμάτωσης 

ευφυών τεχνικών και συναφούς 

αντικειμένου. 

Πολιτικός ή Τοπογράφος 

Μηχανικός ΠΕ 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Μηχανικός με 

μεταπτυχιακές σπουδές στα συγκοινωνιακά. 

Απαιτείται 10ετής Γενική Εμπειρία σε έργα 

σχετικά με τις μεταφορές ή κυκλοφοριακό 

σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο και 

εξειδικευμένη εμπειρία σε τουλάχιστον τρείς 

(3) μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά 

προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) σχετικά 

με τη βιώσιμη κινητικότητα και συναφούς 

αντικειμένου. 
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Μηχανικός Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Μηχανικός με 

μεταπτυχιακές σπουδές στα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών. Απαιτείται 

τουλάχιστον 10ετής Γενική Εμπειρία σε 

θέματα μεταφορών ή κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού και χρήση γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών, η οποία να 

κατοχυρώνεται από συμμετοχή σε μελέτες ή 

υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά 

προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά). 

Ειδικότερα, να έχει συμμετάσχει σε πέντε (3) 

μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά 

προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) σχετικά 

με μεταφορές και GIS. 

Οικονομολόγος: 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης (ΠΕ) και 

μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική 

θεωρία. Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 

10ετή Γενική Εμπειρία και Ειδική 

επαγγελματική εμπειρία στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων 

στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού. 

Μηχανικός Περιβάλλοντος ή 

Περιβαλλοντολόγος 

Πτυχιούχος ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών (MSc) στο Περιβάλλον. Απαιτείται 

10ετής Γενική Εμπειρία και Ειδική εμπειρία 

σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά 

προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με 

αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα και 

συναφές αντικείμενο. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει στην προσφορά του Πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία 

απασχόλησης της ομάδας έργου και θα ορίσει έναν υπεύθυνο ομάδας έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία 

τεκμηρίωσης (για τουλάχιστον ένα έργο για κάθε μία εκ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών). 
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Παρακαλώ επιβεβαιώστε τα κάτωθι: 

1. δεν υπάρχει απαίτηση για εμπειρία ίδιου ή συναφούς αντικειμένου, όπως ρητά προκύπτει 

από το τεύχος διακήρυξης 

2. δεν ισχύει η σχετική απαίτηση για «στοιχεία τεκμηρίωσης (για τουλάχιστον ένα έργο για 

κάθε μία εκ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών)», καθώς δεν υπάρχει σχετική ελάχιστη 

προϋπόθεση και δεν διευκρινίζονται οι τέσσερις κατηγορίες έργων που ζητούνται. 

Επιπλέον παρακαλώ διευκρινίστε τα κάτωθι: 

1. Εάν τα απαραίτητα κριτήρια που πρέπει να καλύπτουν τα άτομα της ομάδας έργου είναι 

αυτά που αναφέρονται στην ενότητα 2.2.6 της Διακήρυξης ή αυτά που αναφέρονται στο 

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

 

6. Στη σελ. 26, παράγραφος 2.4.6 αναφέρεται: 

«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.» 

 

Επιπλέον, στη σελ. 12, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων αναφέρεται: 

«Οι προσφορές των ενδιαφερομένων ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την 

υποβολή τους.» 

 

Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η απαιτούμενη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  

 

7. Στη σελ. 24, παράγραφος 2.4.2 αναφέρεται: 

«Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της 

παρούσας . 
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Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.» 

 

Επιπλέον, στη σελ. 12, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων αναφέρεται: 

«Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς εμπεριέχονται 2 φάκελοι. Ο ένας με τον τίτλο 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και ο δεύτερος με τον τίτλο «Οικονομική 

Προσφορά»». 

 

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν τα περιεχόμενα της προσφοράς πρέπει να υποβληθούν σε τρεις 

διακριτούς φακέλους (α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, β. Τεχνική Προσφορά, γ. Οικονομική 

Προσφορά) ή σε δύο διακριτούς φακέλους (α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά, 

β. Οικονομική Προσφορά) 

 

8. Στη σελ. 24, παράγραφος 2.4.2 αναφέρεται: 

«α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3» 

 

Επιπλέον, στη σελ. 25, παράγραφος 2.4.3 αναφέρεται: 

«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201664, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.» 

 

Επιπρόσθετα, στη σελ. 21, παράγραφος 2.2.8.2, σημείο Β.4 αναφέρεται: 

«Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών και 

εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

(…) 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των 

εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από 

Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού 

σημειώματος τους. Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν τίτλοι σπουδών (απλές φωτοτυπίες).» 

 

Ακόμη, στη σελ. 18, παράγραφος 2.2.8.1 αναφέρεται: 

«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986» 

 

Συμπληρωματικά, στη σελ. 28, παράγραφος 3.2 αναφέρεται: 

«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας ............ ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 

καθορίζονται στο άρθρο 2.2.8.2 της παρούσας.» 

 

Τέλος, στις σελ. 12-13 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων αναφέρεται: 

«Στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» τοποθετούνται από τον 

συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 

Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 από 

τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. 

• Πίνακα Ομάδας έργου με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της ομάδας και ορισμό 

Υπευθύνου, την απαιτούμενη εξειδίκευση του καθενός και την συνολική του εμπειρία. 

(Παράρτημα Β της παρούσας). 

• Πίνακα Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών όπου να προκύπτει η εμπειρία του υποψήφιου 

αναδόχου για τα τελευταία πέντε έτη σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. 

(Παράρτημα Γ της παρούσας). 
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• Βιογραφικό Σημείωμα από κάθε μέλος της Ομάδας έργου, προς απόδειξη των προσόντων και 

της εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου του υποψηφίου η οποία πρέπει να αποτελείται 

από τουλάχιστον 5 μέλη, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης 

• ΥΔ από όλα τα μέλη της Ομάδας όπου να δηλώνεται α) η αλήθεια του περιεχομένου του 

Βιογραφικού Σημειώματος και β) η αποδοχή του ορισμού τους ως μέλος της Ομάδας Έργου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα 

αναφέρονται: 

α. Η επιβεβαίωση γενικής και ειδικής εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου, 

β. Η αποδοχή των όρων και πλήρους γνώσης της παρούσας μελέτης 

γ. Η έδρα της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό και η νομική μορφή της επιχείρησης» 

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τα κάτωθι: 

1. Το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.8.2 θα υποβληθεί μόνο από τον 

προσωρινό ανάδοχο στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

2. Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα συμπεριληφθεί μόνο το ΤΕΥΔ. Τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων θα υποβληθούν μόνο 

από τον προσωρινό Ανάδοχο κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

3. Ο πίνακας έργων θα υποβληθεί μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και τα έργα τα οποία 

θα συμπεριληφθούν θα είναι ενδεικτικά, χωρίς να είναι απαιτητή η οποιαδήποτε 

προηγούμενη σχετική εμπειρία.  

4. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για το απασχολούμενο προσωπικό θα 

αναφερθεί ο ΜΟ του προσωπικού του τελευταίου έτους, όπως προκύπτει από τις 

υποβληθείσες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και όχι αναλυτική ονομαστική 

καταγραφή των εργαζομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων 

(GDPR).  

Μετά τιμής, 
 Για την DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 
 
 

Χρήστος Καινούργιος 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
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