
            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
CPV: 73220000-0  
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 
  Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Παράρτημα: 

Α. Πίνακας Έργων Υποψηφίου Αναδόχου 

Β. Πίνακας Ομάδας Έργου Υποψηφίου Αναδόχου 

 

  



 

 

 

 



            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
CPV: 73220000-0  
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 
  Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 

 

1 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 49.600,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α. 

24%, συντάχθηκε κατόπιν του υπ’ αρ. 3454/27-01-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματέα του Δή-

μου Λαγκαδά και αφορά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

του Δήμου Λαγκαδά. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

• του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-

ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονι-

σμό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 4710/2020 (A’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει 

• της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/05-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλε-

κτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» 

• της υπ’ αρ. 42863/438/27-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2040/Β/04-06-2019) «Καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης 

συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπη-

ρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, 

υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ι-

διωτικών κτιρίων.» 
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• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατά-

ξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρού-

σας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περι-

βαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

• της υπ’ αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

• της υπ’ αρ. ..................... απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την αποδοχή της 

χρηματοδότησης. 

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

εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ........................ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λαγκαδά. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

1.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και της επέκτασης της 

χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι δήμοι μη-

τροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφε-

ρειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.). Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν το προαπαιτούμενο για την ανά-

πτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. 

Κατόπιν της υπ’ αρ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δή-

μος Λαγκαδά υπέβαλε την υπ’ αρ. 008645/2020 ηλεκτρονική αίτηση για την υποβολή της πρότασης 

«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λαγκαδά» και εντάχθηκε 

ως προσωρινός δικαιούχος στην ως άνω διαδικασία με προϋπολογισμό 49.600,00€ (συμπεριλαμ-

βανομένου ΦΠΑ 24%) με την υπ’ αριθμό 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) Απόφαση του Δ.Σ. 

του Πράσινου Ταμείου. Στη συνέχεια, κατόπιν του υπ’ αρ. 3454/27-01-2021 εγγράφου της Γενικής 

Γραμματέα του Δήμου Λαγκαδά, συντάχθηκε το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη Υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. (Βοηθητικό Έγγραφο - Έκδοση 1.0), κάθε 

δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση του διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του Ν. 4412/2016) εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της υπο-

βληθείσης πρότασης εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η πρόταση του Δήμου 

Λαγκαδά εντάχθηκε στις 22/12/2020 (δυνάμει της υπ’ αρ. 201.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πρά-

σινου Ταμείου), ο Δήμος Λαγκαδά θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε δημοσίευση της διαδικασίας 
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σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 το αργότερο μέχρι τις 

22/06/2021. 

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέ-

δια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.», ένα Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστο 

τα εξής: 

α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των διοικητικών 

ορίων του Φορέα Εκπόνησης, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του Ν. 

2696/1999 (Α’ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους στάθμευσης και δημοτι-

κούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχι-

στον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου, και ειδικότερα σε: 

αα) υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, 

αβ) υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, 

αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, ιδίως 

στα πολεοδομικά κέντρα των δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε πυκνοδομη-

μένες αστικές περιοχές, 

αδ) νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που 

χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 

β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς 

και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος για την εξυπηρέτηση 

δημοτικών και αστικών λεωφορείων και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη α-

ναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση 

του επιβατικού κοινού, 

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση του-

ριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να 

εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί 

του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, 

δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο 

τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται 

με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των υφιστά-

μενων θέσεων ή ενός (1) κατ‘ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέ-

πεται και η στάθμευση και η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά 

από τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και 

ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης - επαναφόρτισης για ηλε-

κτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των 

ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα. 
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ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία 

στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, και συγκεκριμένα μία (1) θέση Η/Ο ανά πέντε (5) θέ-

σεις στάθμευσης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18 του Ν. 4710/2020. Στα σημεία επανα-

φόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα απαγορεύεται να φορτίζονται Η/Ο, εκτός από Ε.Δ.Χ.- 

ΤΑΞΙ. 

στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, όπως 

αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 του Ν. 4710/2020. 

Πέραν των ανωτέρω, στο Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να περιλαμβάνεται (ενδεικτικά) και η χωροθέτηση 

δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε δημοτικές εγκα-

ταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και η χωρο-

θέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση του κοινού σε 

τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου δημοτικών ή αστικών συγκοινωνιών. 

Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού 

έργου που παρέχεται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειστικά για τις περ. β) και ε) 

της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4710/2020 (Α’ 142), οι ανωτέρω Οργανισμοί υποχρεούνται να 

υποβάλουν, εντός του χρονικού πλαισίου που θα θέσει ο Φορέας Εκπόνησης, δεσμευτική πρόταση 

για τους χώρους αρμοδιότητας αυτών και των θυγατρικών τους στην κατά περίπτωση Περιοχή Πα-

ρέμβασης, ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. 

Εφόσον στην Περιοχή Παρέμβασης υπάρχουν περιοχές ευθύνης άλλων νομικών προσώπων ή 

οντοτήτων πλην του Φορέα Εκπόνησης, ο Φορέας Εκπόνησης μπορεί να απευθύνει πρόσκληση στα 

νομικά αυτά πρόσωπα ή οντότητες να υποβάλουν εντός του χρονικού πλαισίου που αυτός θα θέ-

σει, δεσμευτική πρόταση για χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και ση-

μείων επαναφόρτισης Η/Ο στους χώρους αρμοδιότητας αυτών εντός της Περιοχής Παρέμβασης, 

ώστε να συμπεριληφθούν στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. 

Δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί εντός της Πε-

ριοχής Παρέμβασης έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. και δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρ-

τισης Η/Ο που βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητας του Φορέα Εκπόνησης αλλά εντός της Περιοχής 

Παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 (ΦΕΚ Β’ 

4380/5.10.2020), λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο Σ.Φ.Η.Ο. με διακριτή ένδειξη. 

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του Δήμου Λαγκαδά ανέρχεται σε 41.103 κατοίκους, σύμφωνα 

με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, προκύπτει 

ότι στο Δήμο Λαγκαδά θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 41 σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, 

σε σημεία που θα υποδειχθούν στο σχέδιο που θα εκπονηθεί. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο, των σημείων επαναφόρτισης, αλλά και των φορτιστών Η/Ο θα αποτελέσει αντι-

κείμενο εργασιών του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Λαγκαδά. 

Η κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Λαγκαδά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτή-

σεις του Ν. 4710/2020, της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυ-

πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» και τις προδιαγραφές και τα οριζόμενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του παρόντος τεύχους. Επίσης, το Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Λαγκαδά θα συμμορφώνεται 
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με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 

φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), τόσο σε χώρους 

στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο και στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων 

σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνι-

κού οδικού δικτύου που καθορίζονται από το ΦΕΚ 2040/Β/04-06-19. 

1.4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 

απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τε-

χνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.», ο φορέας εκπόνησης του 

Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να αναθέσει την κατάρτισή του εξολοκλήρου σε εξωτερικό συνεργάτη με τις δια-

δικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου δεν δύναται να καλύψει τις απαιτήσεις του αντικειμένου 

της υπηρεσίας, όπως αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στην παράγραφο 1.3 και αναλυτικά στην 

ενότητα 2 του παρόντος τεύχους, καθότι η εν λόγω υπηρεσία δεν εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα 

του διαθέσιμου προσωπικού του Δήμου, αλλά πρόκειται για μία σύνθετη υπηρεσία που απαιτεί τη 

συνεργασία και συνέργεια πληθώρας ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα Πολεοδόμων – Χωροτα-

κτών, Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοπογράφων 

Μηχανικών και Οικονομολόγων, με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

Καθώς (α) η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει προσωπικό με την ανάλογη εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αντικειμένου της υπηρεσίας και (β) οι αρμόδιες υ-

πηρεσίες του Δήμου που δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό του Σ.Φ.Η.Ο. είναι σημαντικά υπο-

στελεχωμένες και επιφορτισμένες από τις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να 

αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αναλάβουν την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., η εκπόνηση αυτού 

θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016 και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

βάσει τιμής. 

Σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί περίπτωση γενικής υπηρε-

σίας, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των «δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών» κατά 

την έννοια της περίπτωσης 9 (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, και ως εκ 

τούτου η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
Λαγκαδάς, 24/02/2021  Λαγκαδάς, 01/03/2021 

 
Η Συντάκτρια 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. 

 
 

  

Μαρία Χατζηπαναγιώτη 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Χριστίνα Μιάκου 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 





            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
CPV: 73220000-0  
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 
  Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο., ο ανάδοχος θα εργαστεί σε τρία (3) στάδια και θα δημιουργή-

σει το «Φάκελο Σ.Φ.Η.Ο.», ο οποίος θα αποτελείται υποχρεωτικά από τρία (3) παραδοτέα. Στο τέ-

λος κάθε σταδίου, ο ανάδοχος θα έχει συντάξει το αντίστοιχο παραδοτέο ανά στάδιο. Τα παραδο-

τέα ανά στάδιο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Σ.Φ.Η.Ο. 

1 Π.1 

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιο-

χής Παρέμβασης 

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης 

Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο- Πα-

ρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο 

2 Π.2 Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

3 Π.3 Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου 

2.1.1 Στάδιο 1: «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβα-

σης - Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Σενάρια Ανάπτυ-

ξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Φόρτι-

σης Η/Ο» 

Με το πέρας του Σταδίου 1, το οποίο πραγματοποιείται υποχρεωτικά, ο ανάδοχος οφείλει να 

έχει συντάξει το Παραδοτέο Π.1, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: (α) Π.1α Ανάλυση 

Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης και (β) Π.1β Χωροθέτηση 

Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επα-

ναφόρτισης Η/Ο και Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο. 

Το Παραδοτέο Π.1α συμπεριλαμβάνει την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και την Χαρ-

τογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης και το Παραδοτέο Π.1β συμπεριλαμβάνει τη Διαδικασία Ε-

πιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο, τα Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επα-

ναφόρτισης Η/Ο και την Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο. 
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Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 

Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: 

Αφορά στη δημιουργία τεύχους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η παρουσίαση της περιοχής 

παρέμβασης και η συλλογή διαθέσιμων στοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

α) Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του Δήμου, 

όπως π.χ. τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας -Σ.Β.Α.Κ. 

β) Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής (ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος, ήδη 

υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, όροι δόμησης 

κ.λπ.). 

γ) Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση υφιστάμενου οδικού 

δικτύου, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και 

κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση εκτός 

οδού, δίκτυα ήπιων μορφών μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων δικτύων μεταφορών και των 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής (περιγραφή υφιστάμενου στόλου οχημάτων των 

κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει (α) των σχετικών υφιστάμενων πολεοδομικών ή/και συγκοινωνια-

κών μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων ή/ και (β) βάσει της ανάλυσης των πολε-

οδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης. 

δ) Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών Πολεοδομικών Σχε-

δίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. 

ε) Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης, των υφιστάμενων στε-

γασμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, δημοτι-

κών κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των καθοριζομένων του Ν. 4710/2020 (Α’ 142). 

στ) Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων. 

ζ) Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, μελετών αστι-

κών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας 

και διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο Δήμος Λαγκαδά. 

Β. Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης: 

Αφορά στην δημιουργία διανυσματικών αρχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

α) Χαρτογράφηση των: κατηγοριών εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), όρων δόμησης (συ-

ντελεστή δόμησης και κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και συγκεντρώσεων θέσεων εργα-

σίας και μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων πόλων αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλη-

τισμού, σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας (λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής τροχιάς), ορίων και 

στοιχείων υφισταμένων προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές). 

β) Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και ελεγχόμε-

νης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., καθώς και δημοτι-

κών κτιρίων/εγκαταστάσεων. 
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γ) Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών υποδομών επανα-

φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας σε συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. 

δ) Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα σημεία τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 

ε) Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία μορφής shp των χώρων που αναφέρονται στα 

παραπάνω σημεία α, β, γ, και δ της περίπτωσης «Β. Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης», 

καθώς και των χώρων δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νο-

μοθεσίας, σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου δημοτικών ή αστικών 

συγκοινωνιών. 

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης 

δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτι-

σης Η/Ο 

Γ. Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο: 

Αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων σημείων για την τοποθέτηση των σημείων επαναφόρτι-

σης Η/Ο, με βάση τα κάτωθι: 

Γ.1. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα προτείνονται θα πρέπει να εξυπηρετούν στο σύνολό 

τους (συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων/αναπτυσσόμενων σημείων) τις ανάγκες 

φόρτισης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στο Σ.Φ.Η.Ο. 

θα συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης των οριζόμενων στο 

Σ.Φ.Η.Ο. σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την πλήρη υλοποίησή του εντός τριών (3) ετών. 

Γ.2. Ως προς τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο, λαμβάνονται υπόψη (α) οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών επαναφόρ-

τισης στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες θα ζητείται η συνδρομή 

του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ούτως ώστε να προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης 

και το σχετικό κόστος τους, (β) τα γεωμετρικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης (π.χ. πλάτος 

πεζοδρομίου), (γ) οι απαιτήσεις για οδική ασφάλεια (ορατότητα από συμβολή οδών και εξόδους 

χώρων στάθμευσης), όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Γ.3. Για την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατά-

στασης και την επιλογή σημείων κατάλληλων για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης 

Η/Ο, ο ανάδοχος πραγματοποιεί: 

α) Ανάλυση SWOT (για την επιλογή των βέλτιστων σημείων για τη χωροθέτηση σημείων επα-

ναφόρτισης Η/Ο) στην οποία αξιοποιούνται και αξιολογούνται τα δεδομένα του παραδοτέου 

Π.1α. 

β) Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων σε μικρά οδικά τμήματα για χωροθέτηση σημείων ε-

παναφόρτισης Η/Ο. 
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γ) Σύνταξη επιμέρους προτάσεων για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επανα-

φόρτισης Η/Ο που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχήματα τροφοδο-

σίας, σε δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) καθώς και για χωροθέτηση χώρων στάθμευσης 

ηλεκτρικών ποδηλάτων. 

Δ. Σενάρια Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Δικτύου Φόρτισης Η/Ο: 

Αφορά σε παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με 

στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την περιοχή πα-

ρέμβασης. 

α) Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και βαθμονό-

μησή τους που θα καταλήγουν στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) 

προτεινόμενη λύση. 

β) Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική παρου-

σίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής. 

γ) Επισημαίνεται ότι: 1. Για τη χωροθέτηση χώρων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ ηλε-

κτρικών οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 4710/2020 (Α’ 142) και 2. Για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ ακολουθούνται 

οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4710/2020 (Α’ 142). 

Ε. Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο: 

Ο ανάδοχος δημιουργεί για λογαριασμό του Φορέα Εκπόνησης ανοιχτό ψηφιακό αρχείο στο 

οποίο συγκεντρώνονται και καταγράφονται όλα τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την στιγμή 

της δημιουργίας του Σ.Φ.Η.Ο. και αφορούν στην παρακολούθηση της κάλυψης των αναγκών επα-

ναφόρτισης Η/Ο, στοιχεία τοπικού φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., νέες προτάσεις από την ΕΕ κ.λπ., 

τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε επόμενη αναθεώρηση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. με σκοπό 

να προτείνονται συμπληρώσεις και αλλαγές των Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. νέες θέσεις τοποθέτησης σημείων 

επαναφόρτισης, αλλαγή της θέσης τοποθετημένων σημείων επαναφόρτισης, αντικατάσταση ση-

μείων επαναφόρτισης κανονικής ισχύος με σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος Η/Ο κ.λπ.). 

2.1.2 Στάδιο 2 «Συμμετοχικές διαδικασίες - Διαβούλευση» 

Με το πέρας του Σταδίου 2, ο ανάδοχος οφείλει να έχει συντάξει το Παραδοτέο Π.2, στο οποίο 

θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί του επικρατέστερου σεναρίου και τυ-

χόν διορθωτικές ενέργειες. 

Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

Ήδη πριν την έναρξη του Σταδίου 1, συντάσσεται η μέθοδος διαβούλευσης και οι σχετικές συμ-

μετοχικές διαδικασίες και ορίζονται οι επαγγελματικοί, συλλογικοί και άλλοι φορείς που θα συμ-

μετέχουν στην διαδικασία καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. Στη διαβούλευση 

ενδείκνυται να συμμετέχουν και σχετικοί με την ηλεκτροκίνηση φορείς, εμπειρογνώμονες και ειδι-
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κοί επιστήμονες. Η συμμετοχή των παραπάνω φορέων δεν είναι δεσμευτική. Εν συνεχεία δημοσιο-

ποιούνται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, καταγράφονται και αξιολογούνται τα σχόλια και 

πραγματοποιούνται τυχόν διορθωτικές ενέργειες. 

2.1.3 Στάδιο 3 «Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου» 

Με το πέρας του Σταδίου 3, ο ανάδοχος οφείλει να έχει συντάξει το Παραδοτέο Π.3, στο οποίο 

υποχρεωτικά θα παρουσιάζονται τα εξής: 

Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου 

1. Ανάλυση κόστους - οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης του οριζόμενου από το 

Σ.Φ.Η.Ο. δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (π.χ. σύμβαση παραχώρησης, σύμβαση προμή-

θειας). 

2. Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο. 

3. Προδιαγραφές (τεχνικές, διαλειτουργικότητας, κ.λπ.) του προτεινόμενου δικτύου υποδομών ε-

παναφόρτισης Η/Ο. 

4. Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου. 

5. Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων (σε τοπικό επίπεδο). 

6. Ψηφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομένα του Σ.Φ.Η.Ο. Τα ψηφιακά αρχεία θα αφορούν στην 

πρόταση χωροθέτησης όπου θα απεικονίζονται τα σημεία επαναφόρτισης και των θέσεων στάθ-

μευσης Η/Ο, με το σύνολο των απαραίτητων θεματικών ιδιοτήτων τους (για παράδειγμα σε ότι 

αφορά στα σημεία επαναφόρτισης: εάν πρόκειται για σημείο επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής 

ισχύος Η/Ο, αριθμός ρευματοδοτών κ.ά.). Τα στοιχεία αυτά προορίζονται να τροφοδοτήσουν (α) 

βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Μ.Y.Φ.Α.H. του Ν. 4710/2020, και (β) διαδικτυακές 

πλατφόρμες πληροφόρησης (π.χ. websites) για τους κατοίκους και τους διερχόμενους από τα διοι-

κητικά όρια του Δήμου. 

2.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 1 (§2.1.1) 

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης δι-

κτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο 

ΣΤΑΔΙΟ 2 (§2.1.2) 

Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

ΣΤΑΔΙΟ 3 (§2.1.3) 

Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου 
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• Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε πέντε (5) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και σε δύο (2) α-

ντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (2cd). 

• Όλα τα παραδοτέα και τα ηλεκτρονικά αρχεία που το συνοδεύουν θα πρέπει να είναι σύμφωνα 

με: 

o την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρ-

τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» 

o την υπ’ αρ. 42863/438 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2040/Β/04-06-2019) «Καθορισμός των όρων, των προ-

ϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης 

συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος 

του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευ-

σης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.» 

o το Ν. 4710/2020 (A’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» 

o τον Οδικό Χάρτη Υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. 

o και τις οποιεσδήποτε πρόσθετες προδιαγραφές και οδηγίες εκδοθούν από το ΥΠΕΝ ή το 

Πράσινο Ταμείο ή άλλο φορέα σχετικά με το θέμα. 

• Τυχόν νέες οδηγίες, διατάξεις, εγκύκλιοι και κάθε είδους σχετική με το παρόν τεύχος Εθνική και 

Ευρωπαϊκή οδηγία/πρότυπο/νομοθετική διάταξη, που θα εκδοθεί μετά την προκήρυξη της πα-

ρούσης και κατά το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, θα ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη 

από τον ανάδοχο, ο οποίος θα προσαρμόσει τα παραδοτέα στα νέα δεδομένα πριν την υποβολή 

των παραδοτέων στην Υπηρεσία. 

2.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

2.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία συναφούς αντικειμένου. Ειδικότερα, 

καθώς δεν έχουν συνταχθεί Σ.Φ.Η.Ο. για κανένα Δήμο στην Ελλάδα ακόμη, οπότε δεν μπορεί να 

υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, και με δεδομένο ότι η σύνταξη των Σ.Φ.Η.Ο. εντάσσεται στα μέτρα 

βιώσιμης κινητικότητας προάγοντας την ηλεκτροκίνηση, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της α-

στικής κινητικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) 

τελευταίων ετών τουλάχιστον τρεις (3) ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τότε η εμπειρία που αναφέρεται ανωτέρω μπορεί να προκύπτει 

και αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Για την απόδειξη της εμπειρίας του αναδόχου απαιτείται κατά το στάδιο υποβολής της προ-

σφοράς η υποβολή Πίνακα Έργων, όπου θα καταγράφεται η προαναφερόμενη εμπειρία του υπο-

ψηφίου αναδόχου τα πέντε (5) τελευταία έτη (Υπόδειγμα πίνακα στο Παράρτημα Α). Επισημαίνεται 

ότι ο εν λόγω Πίνακας θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα συναφή με την παρούσα σύμ-

βαση έργα / εργασίες / μελέτες / υπηρεσίες και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δρα-

στηριότητας των οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η ζητούμενη εμπειρία 

αποτυπώνεται σε έναν ενιαίο Πίνακα Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

Στη φάση της κατακύρωσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης των πα-

ραπάνω, όπως συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και βεβαιώσεις έργων ή εργοδο-

τών. 

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υ-

πεύθυνο Έργου. Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου αναδόχου απαιτείται να ανταποκρίνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας και να επιτύχει την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση 

αυτής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού 

και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα 

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.», για την περίπτωση εξολοκλήρου κατάρτισης 

του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη, η στελέχωση της Ομάδας Έργου του υποψηφίου αναδόχου 

προτείνεται να αποτελείται από: α) Χωροτάκτη/Πολεοδόμο ή Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, β) 

Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό, γ) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό, δ) Ειδικό Επιστή-

μονα Ανώτατης Σχολής με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ε) Οικονομο-

λόγο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε 

(5) στελέχη, με τα παρακάτω αναφερόμενα προσόντα, που σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις 

της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Στελέχη Ομάδας Έργου Ελάχιστα Προσόντα 

Χωροτάκτης/Πολεοδόμος 

Μηχανικός Π.Ε. 

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

(1) 

✓ Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι-

φερειακής Ανάπτυξης ή Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας 

και Ανάπτυξης 

✓ Συμμετοχή σε τρεις (3) ολοκληρωμένες συμβάσεις εκπόνησης 

Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

✓ Εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδια-

σμού, στη διαχείριση έργων και στην υλοποίηση χρηματοδο-

τούμενων έργων 

✓ 10ετής γενική εμπειρία 

Συγκοινωνιολόγος 

Μηχανικός Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

✓ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος ή 

Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 

✓ Συμμετοχή σε τρεις (3) ολοκληρωμένες συμβάσεις εκπόνησης 

Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
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Ηλεκτρολόγος ή Μηχανο-

λόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

✓ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Διπλωματούχος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μη-

χανολόγος Μηχανικός 

✓ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της ενέργειας ή εμπειρία 

στον τομέα της ηλεκτροκίνησης 

✓ 10ετής γενική εμπειρία 

Μηχανικός Π.Ε. 

με εξειδίκευση στα G.I.S. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

✓ Διπλωματούχος Μηχανικός 

✓ Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημά-

των Πληροφοριών (G.I.S.) 

✓ 10ετής γενική εμπειρία 

Οικονομολόγος Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

(1) 

✓ Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών Οικονομικής Κατεύ-

θυνσης 

✓ Εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ή συμμετοχή σε 

μία (1) ολοκληρωμένη σύμβαση εκπόνησης Στρατηγικού Σχε-

δίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

✓ 10ετής γενική εμπειρία 

Για την απόδειξη των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων της Ομάδας Έργου απαιτείται κατά 

το στάδιο υποβολής της προσφοράς η υποβολή: 

α) Πίνακα Ομάδας Έργου, από όπου προκύπτει η θέση κάθε μέλους στην Ομάδα και η εργα-

σιακή σχέση του με τον υποψήφιο ανάδοχο (Υπόδειγμα πίνακα στο Παράρτημα Β), 

β) Υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα Έργου μελών του υπο-

ψηφίου αναδόχου, στις οποίες θα αποδέχονται τον ορισμό τους ως «Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

ή Μέλος Ομάδας Έργου» και θα δεσμεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει μαζί 

του, να συνεργαστούν με τον υποψήφιο ανάδοχο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, 

στην Ομάδα Έργου και για τη θέση για την οποία έχουν δηλωθεί για όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια της υπηρεσίας και ότι μπορούν να ανταποκριθούν και να παράσχουν όλα τα καθήκο-

ντα τα οποία αναλαμβάνουν, 

γ) Δηλώσεων συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών, υπό τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης 

των εξωτερικών συνεργατών, 

δ) Αναλυτικών Βιογραφικών Σημειωμάτων όλων των μελών της Ομάδας Έργου, προς από-

δειξη των ζητούμενων από το παρόν τεύχος προσόντων, συνοδευόμενων από υπεύθυνη δή-

λωση για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. 

Στη φάση της κατακύρωσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης των 

στοιχείων των Βιογραφικών Σημειωμάτων, όπως: α) τίτλοι σπουδών, β) άδειες άσκησης επαγγέλ-

ματος Μηχανικού των ανάλογων ειδικοτήτων, γ) συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

ή/και βεβαιώσεις έργων ή εργοδοτών ή/και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κλπ. 
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2.5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύμβασης και το ύψος της χρηματοδότησης, ο ανάδο-

χος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμου σε ισχύ με πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή πα-

ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα ή διαχείριση έργων ή εκπόνηση 

μελετών ή υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων ή άλλο συναφές με την παρούσα σύμβαση. Στο 

στάδιο υποβολής της προσφοράς θα κατατεθεί αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού. 

2.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η Τεχνική προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου θα περιλαμβάνει εκείνα τα έγγραφα και δι-

καιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική του επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η 

ποιότητα και αρτιότητα των παραδοτέων της υπηρεσίας. Ειδικότερα, πέραν όσων άλλων ζητηθούν 

από τη Διακήρυξη, η Τεχνική προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου θα συνοδεύεται από: 

(1) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα δηλώ-

νεται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους του υπ’ αρ. 2/2021 

Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Η/Μ Έργων και Σηματοδότησης της Διεύ-

θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναλαμβάνει ρητά τη δέσμευση ότι θα εκτελέσει τη σύμ-

βαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο εν λόγω Τεύ-

χος. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, θα υποβλη-

θούν τόσες Υ/Δ όσοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση. 

(2) Όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις §2.4-§2.5 ότι θα υποβληθούν στο στάδιο υποβο-

λής της προσφοράς και τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του υποψήφιου αναδόχου, ή-

τοι: 

i. Πίνακας Έργων, όπως περιγράφεται στην §2.4 του παρόντος τεύχους. 

ii. Πίνακας Ομάδας Έργου, όπως περιγράφεται στην §2.4 του παρόντος τεύχους. 

iii. Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας μελών Ομάδας Έργου, όπως περιγράφονται 

στην §2.4 του παρόντος τεύχους. 

iv. Δηλώσεις συνεργασίας εξωτερικών συνεργατών, όπως περιγράφονται στην §2.4 

του παρόντος τεύχους. 

v. Βιογραφικά Σημειώματα μελών Ομάδας Έργου με υπεύθυνη δήλωση, όπως περι-

γράφονται στην §2.4 του παρόντος τεύχους. 

vi. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε ισχύ, όπως περιγράφεται 

στην §2.5 του παρόντος τεύχους. 

 

Λαγκαδάς, 24/02/2021  Λαγκαδάς, 01/03/2021 
 

Η Συντάκτρια 
 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. 
 
 

  

Μαρία Χατζηπαναγιώτη 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Χριστίνα Μιάκου 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

 





            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
CPV: 73220000-0  
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 
  Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέ-

δια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.», σε περίπτωση ανάθεσης της εκπόνησης της υπη-

ρεσίας των Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο), η ενδεικτική εκτίμηση της αμοιβής/προ-

ϋπολογισμός διαδικασίας ανάθεσης προσδιορίζεται αναλυτικά αναλογικά με τον πληθυσμό του 

Δήμου. Ειδικότερα, για Δήμους με πληθυσμό από 2.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό 

της αμοιβής εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου Α είναι η μέγιστη 

αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια ως εξής: 

Πληθυσμός Από 2.000 - 
10.000 

Από 10.001 - 
30.000 

Από 30.001 - 
50.000 

Από 50.001 - 
100.000 

>100.000 

Τιμή Κ 0.1 0.3 0.5 0.7 1 

Καθώς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του Δήμου Λαγκαδά 

ανέρχεται σε 41.103 κατοίκους, η ενδεικτική εκτίμηση της αμοιβής/προϋπολογισμός διαδικασίας 

ανάθεσης ανέρχεται στα 40.000€ πλέον ΦΠΑ. 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 40.000,00 € 40.000,00 € 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 40.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 9.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 49.600,00 € 

 

Λαγκαδάς, 24/02/2021  Λαγκαδάς, 01/03/2021 

 
Η Συντάκτρια 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. 

 
 

  

Μαρία Χατζηπαναγιώτη 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Χριστίνα Μιάκου 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 





            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
CPV: 73220000-0  
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 
  Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο υπηρεσίας 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση για τη σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λαγκαδά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σε διά-

στημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 

υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α. 24%. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Φορέας χρηματοδότησης της παρού-

σας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Το αντικείμενο και τα παραδοτέα του Αναδόχου αναφέ-

ρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

• του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-

ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονι-

σμό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 4710/2020 (A’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει 

• της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/05-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλε-

κτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» 

• της υπ’ αρ. 42863/438/27-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2040/Β/04-06-2019) «Καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης 
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συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπη-

ρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, 

υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ι-

διωτικών κτιρίων.» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατά-

ξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρού-

σας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περι-

βαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

• της υπ’ αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

• της υπ’ αρ. ..................... απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την αποδοχή της 

χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί περίπτωση γενικής υπηρε-

σίας, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των «δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών» κατά 

την έννοια της περίπτωσης 9 (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, και ως εκ 

τούτου η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 3: Στοιχεία της σύμβασης 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό/σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική προσφορά 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

6. Η Τεχνική Έκθεση 

7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Άρθρο 4: Τρόπος και Κριτήριο ανάθεσης 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν. 

4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 5: Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβα-

σης. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την ορι-

στική παραλαβή των παραδοτέων. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 

που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 
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αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανα-

δόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παρά-

τασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια χωρίς να υποβληθούν στην αναθέ-

τουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Άρθρο 6: Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εφόσον αυτή απαιτηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, θα εί-

ναι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση α) του Ν.4412/2016 (αναλόγως του τρόπου ανά-

θεσης που θα αποφασιστεί). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το 

ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωσή 

της από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμ-

βαλλόμενων. 

Άρθρο 7: Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και ισχύει και δεσμεύει τον 

οικονομικό φορέα για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγω-

νισμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι 

εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο 

προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά για τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέ-

λεσης της σύμβασης και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της 

Υπηρεσίας. 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά και 

άλλου αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του 

Δήμου Λαγκαδά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Λαγκαδά αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, 

σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της Σύμ-

βασης, στο Δήμο Λαγκαδά τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχε-

τικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Δή-

μου Λαγκαδά. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνο-

δεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα πα-

ραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου Λαγκαδά, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 

εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τα περιεχόμενα των παραδοτέων σύμφωνα με 

τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει ως εμπι-

στευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη έγ-

γραφη συγκατάθεση του Δήμου Λαγκαδά. 

Ο Δήμος Λαγκαδά δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να ε-

πέλθει στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Επίσης, σε καμία περί-

πτωση δεν επιβαρύνεται ο Δήμος Λαγκαδά με δαπάνες από τυχόν ατυχήματα στο εργαζόμενο προ-

σωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοι-

νωφελών και λοιπών έργων του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω 

ατυχήματα φθοράς. 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εντολέα – Δήμου Λαγκαδά 

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία δια-

θέτει και κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας. 

Άρθρο 10: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Άρθρο 11: Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης που θα συγκροτη-

θεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμ-

βασης. 

Η εν λόγω Επιτροπή θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Επί-

σης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης θα μπορεί να απευθύνει έγγραφα 

με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προ-

βλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβο-

λική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 

να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 



 

23 

Άρθρο 13: Εκχώρηση 

Ο εκάστοτε Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Λαγκαδά. 

Άρθρο 14: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή παρα-

λαβής που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδο-

τέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομέ-

νου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχό-

μενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζο-

νται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν αντα-

ποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλα-

βής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμο-

δοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρε-

σιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη από-

φαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρε-

χόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρε-

σιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμ-

φωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επι-

φύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλα-

βής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παρα-

λαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδό-

χου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτεί-

ται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν 

ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προ-

βαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 
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σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφο-

νται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 15: Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατά-

σταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 

ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμ-

φωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 16: Ποινικές ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλ-

λονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινι-

κές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προ-

βλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθε-

σμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χω-

ρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμ-

βατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλ-

λόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμη-

ματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατά-

σεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρε-

ώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της 

περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν 

αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Δήμο Λαγκαδά το δικαίωμα να κηρύξει τον ανά-

δοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 17: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 18: Αναθεώρηση τιμών 

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

νουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 19: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά το διάστημα διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το Φορέα. 

Άρθρο 20: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ με την εξόφληση του 100% 

της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά που απαι-

τούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 21: Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαι-

ρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που 

κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για 

την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και στη 

διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 



 

26 

Άρθρο 22: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα επιλυθούν με τις δια-

τάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

 
 
 

Λαγκαδάς, 24/02/2021  Λαγκαδάς, 01/03/2021 

 
Η Συντάκτρια 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. 

 

 

  

Μαρία Χατζηπαναγιώτη 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Χριστίνα Μιάκου 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 



            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
CPV: 73220000-0  
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 
  Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
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      Α. Πίνακας Έργων Υποψηφίου Αναδόχου 

 

      Β. Πίνακας Ομάδας Έργου Υποψηφίου Αναδόχου 

 

 

 

 





            

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 CPV: 73220000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 
Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔHMOY ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: ……………………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Οικ. Φορέας: ………….…………………………………………………………………………………, ΑΦΜ: …………………………………..….., ΔΟΥ: …………………………………..….., 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………, Τηλέφωνο: ………………………………………………….. 

 

α/α Τίτλος Έργου 
Αποδέκτης / 
Αναθέτουσα 

Αρχή 

Σύντομη περιγραφή 
 αντικειμένου Έργου 

Διάρκεια  
σύμβασης 

(από – έως) 

Προϋπολογισμός 
Έργου 

Ανάδοχος 
Εταιρεία1  

1       

2       

3       

4       

 
1 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας 
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α/α Τίτλος Έργου 
Αποδέκτης / 
Αναθέτουσα 

Αρχή 

Σύντομη περιγραφή 
 αντικειμένου Έργου 

Διάρκεια  
σύμβασης 

(από – έως) 

Προϋπολογισμός 
Έργου 

Ανάδοχος 
Εταιρεία1  

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Λαγκαδάς, ___ / ___ / ____ 
 

 

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
 

 



            

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 CPV: 73220000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) 
Αρ. Τεύχους Τεχν. Προδ.: 2/2021 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   Προϋπολογισμός: 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔHMOY ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: ……………………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Οικ. Φορέας: ………….…………………………………………………………………………………, ΑΦΜ: …………………………………..….., ΔΟΥ: …………………………………..….., 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………, Τηλέφωνο: ………………………………………………….. 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 
Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Σχέση Εργασίας με τον 
υποψήφιο ανάδοχο 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 
Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Σχέση Εργασίας με τον 
υποψήφιο ανάδοχο 

7      

8      

9      

10      

 

Λαγκαδάς, ___ / ___ / ____ 
 

 

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
 

 

 

 


