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1. ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΔΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ1 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 3 ςηπ Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ σπ’ αοιθμ. ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/93764/396/2020 – 
ΤΔΙ 4380/Β/5-10-2020 «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.» και 
ειδικϊςεοα ςηπ παο. 2 πεο. ρς ξ Τξοέαπ Δκπϊμηρηπ πξσ αμαλαμβάμει ςημ καςάοςιρη Ρ.Τ.Ζ.Ξ. είμαι 
αομϊδιξπ μεςανϋ άλλχμ για «ρς) ημ αμάθερη και εκςέλερη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ παοξυήπ σπηοεριόμ για 
ςημ καςάοςιρη ςξσ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.».   

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1 ςηπ Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ σπ’ αοιθμ. ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/93764/396/2020 – 
ΤΔΙ 4380/Β/5-10-2020 «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.» χπ 
«Ρυέδιξ Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» ξοίζεςαι ςξ ποόγοαμμα υχοξθέςηρηπ δημξρίχπ 
ποξρβάριμχμ ρημείχμ επαματόοςιρηπ Η/Ο καμξμικήπ ή σφηλήπ ιρυύξπ και θέρεχμ ρςάθμεσρηπ Η/Ο, 
πξσ εκπξμείςαι από ςξσπ δήμξσπ εμςόπ ςχμ διξικηςικώμ ςξσπ ξοίχμ, καςά ςα ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 17 
ςξσ μ. 4710/2020 «Ποξώθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ και άλλεπ διαςάνειπ» (Α’ 142). 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςα ΡΤΖΞ απξςελξϋμ έμα κείμεμξ ρςοαςηγικήπ πξσ ρςηοίζεςαι κσοίχπ ρςη 
διεπιρςημξμικϊςηςα και ρςη μέα ποξξπςική πξσ ποξρδίδεςαι ρςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ βιόριμηπ αμάπςσνηπ. 
Διδικϊςεοα, ποϊκειςαι για γεμική σπηοερία ρσμβξσλεσςικξϋ υαοακςήοα καςά ςξ άοθοξ 2 παο. 1,  πεο. 9 β 
ςξσ Μ.4412/2016, καθόπ έυει χπ αμςικείμεμξ ςξ ρυεδιαρμϊ, ποξγοαμμαςιρμϊ και ςημ ξογάμχρη 
αμαπςσνιακήπ δοάρηπ για ςημ ποξόθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ, καθόπ και παοεμβάρεχμ ξοιζϊμςιξσ 
υαοακςήοα, πξσ έυξσμ χπ ρςϊυξ ςημ σπξρςήοινη ςηπ ξμάδαπ έογξσ ςξσ Δήμξσ με ςη μεςατξοά ςηπ 
απαοαίςηςηπ ρυεςικήπ ςευμξγμχρίαπ. 

ξ πλαίριξ εκπϊμηρηπ ςχμ ΡΤΖΞ δεμ ατξοξϋμ ρε παοξυή μελέςηπ ή παοξυή ςευμικόμ και λξιπόμ 
ρσματόμ επιρςημξμικόμ σπηοεριόμ, καθόπ ρε καμία πεοίπςχρη δεμ θα ποέπει ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 
ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ μα καςαλήγει ρε εκπϊμηρη μελεςόμ εταομξγήπ αλλά ξϋςε και ρε λεπςξμεοή 
ςευμική μελέςη ρϋμδερηπ ςξσ ρςαθμξϋ τϊοςιρηπ με ςξ δίκςσξ ςηπ ΔΔΔΔΖΔ. Άλλχρςε ξι ςευμικέπ ξδηγίεπ 
αματέοξσμ πχπ μέρα απϊ ςημ εογαρία ποξκϋπςξσμ δεδξμέμα καςαρκεσήπ αμαγκαίχμ έογχμ ρϋμδερηπ και 
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ρε καμία πεοίπςχρη δε γίμεςαι αματξοά ρε μελέςη ρϋμδερηπ. Ξ υαοακςήοαπ ςχμ ςευμικόμ ξδηγιόμ έυει χπ 
ρκξπϊ ξι Δήμξι μα κιμηθξϋμ ρςη λξγική υάοανηπ μίαπ ξλξκληοχμέμηπ και άοςιαπ ρςοαςηγικήπ 
υχοξθέςηρηπ. Άλλχρςε, ξϋςε ξ ρκξπϊπ ςχμ κειμέμχμ ασςόμ, ξϋςε και ξι πϊοξι επαοκξϋμ, όρςε μα γίμξσμ 
ξι μελέςεπ εταομξγήπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ εγκαςάρςαρη. 

Οαοάλληλα, η ρσγκεκοιμέμη σπηοερία πεοιλαμβάμει δοαρςηοιϊςηςεπ ρσμμεςξυικόμ διαδικαριόμ, κάςι ςξ 
ξπξίξ εμιρυϋει ςξ υαοακςήοα ςξσ Ρςοαςηγικξϋ Ιειμέμξσ. Οοϊκειςαι για μία διαδικαρία πξσ εταομϊζεςαι ρε 
ϊλα ςα κείμεμα ρςοαςηγικήπ, ϊπχπ ΞΥΔ, ΒΑΑ, κλπ. και ςα ξπξία αμςιμεςχπίζξμςαι χπ γεμικέπ σπηοερίεπ 
και ϊυι χπ επιρςημξμικέπ σπηοερίεπ (βλ. ρυεςικά Οοάνη 0137 ςηπ 8ηπ/ 5-4-2019 Ρσμεδοίαρηπ ςξσ 
Δλεγκςικξϋ Ρσμεδοίξσ). Ζ αμάθερη μάλιρςα ςχμ σπηοεριόμ ασςόμ ποαγμαςξπξιείςαι ρςξ 
πλαίριξ (outsourcing) σλξπξίηρηπ. 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα αμχςέοχμ, η αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη 
μξμξθερία και ςιπ κας΄ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ : 

 ςξσ μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 
ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

 ςξσ μ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ 
παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 
ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ 
ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική 
πεοίξδξ 2007 -2013», 

 ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 
Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

 ςξσ μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 
Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   

 ςηπ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 
ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

 ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ» 

 ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ μ.4024/2011 (Α 226) «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ διξίκηρηπ και 
ξοιρμϊπ ςχμ μελόμ ςξσπ με κλήοχρη»,  

 ςξσ μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 
Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,  

 ςξσ μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και 
ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα 
Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”, 

 ςξσ άοθοξσ 23 ςηπ απϊταρηπ με αοιθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ  

 ςξσ μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,  

 ςξσ μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 
ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

 ςξσ μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

 ςξσ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”,  

 ςξσ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

 ςηπ με αο. 57654/22.05.2017 (ΤΔΙ 1781/23.05.2017 ςεϋυξπ Β') Απϊταρηπ ςξσ Σπ. Ξικξμξμίαπ & 
Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ 
Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και 
Αμάπςσνηπ  

 ςημ σπ’αοιθ. 24/2020 Ιαςεσθσμςήοια Ξδηγία ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
με θέμα «Διδικά ζηςήμαςα αμάθερηπ και διαυείοιρηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ 
αμςιμεςόπιρηπ ςηπ σγειξμξμικήπ κοίρηπ ςξσ ιξϋ COVID-19, καθόπ και ςχμ μέςοχμ για ςημ 
απξςοξπή ςηπ διαρπξοάπ ςξσ». 





ρ 3 / 14 

 ςξσ ΤΔΙ 2040/Β/4-6-2019 «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ ϊοχμ, ςχμ ποξωπξθέρεχμ και ςχμ ςευμικόμ 
ποξδιαγοατόμ για ςημ εγκαςάρςαρη ρσρκεσόμ τϊοςιρηπ ρσρρχοεσςόμ ηλεκςοξκίμηςχμ ξυημάςχμ 
(ρημεία επαματϊοςιρηπ), ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ενσπηοέςηρηπ ξυημάςχμ, ρε δημξρίχπ ποξρβάριμα 
ρημεία επαματϊοςιρηπ καςά μήκξπ ςξσ αρςικξϋ, σπεοαρςικξϋ και εθμικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ καθόπ 
και ρε υόοξσπ ρςάθμεσρηπ δημϊριχμ και ιδιχςικόμ κςιοίχμ» 

 ςξσ μ. 4710/2020 – ΤΔΙ εϋυξπ A’ 142/23.07.2020 «Οοξόθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ και άλλεπ 
διαςάνειπ» 

 ςιπ «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ ΡΤΖΞ» ρϋμτχμα με ςξ ΤΔΙ 
4380/Β/05.10.2020 

 ςηπ εομημεσςικήπ εγκσκλίξσ με Α.Ο. ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/27808/206 (23-3-2021) με θέμα «Δομημεσςική 
Δγκϋκλιξπ για ςημ Δταομξγή ςχμ «ευμικόμ Ξδηγιόμ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ 
Ξυημάςχμ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» 

 ςηπ εγκσκλίξσ Μξ.2 με α.π. ξικ.ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/117280/957 (8-12-2021) (ΑΔΑ: Ω3ΘΥ4653Ο8-5ΘΔ) με 
θέμα: «Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ χπ ποξπ ςημ Δταομξγή ςηπ ΙΣΑ με Α.Ο. 
ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/93764/396/2020 (ΤΔΙ 4380/Β/5-10-2020) «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια 
Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.» και ςξσ ρσμημμέμξσ ςεϋυξσπ με ςίςλξ «εϋυξπ 
σπξπξίηρηπ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ Γεχγοατικήπ Βάρηπ Δεδξμέμχμ» - «Ρυεδιαρμϊπ και 
Αμάπςσνη Γεχπληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ για ςη Διαυείοιρη και Οοξβξλή ςχμ Ρςαθμόμ Τϊοςιρηπ 
Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ» 

 ςηπ σπ’ αοιθμ. 6730/01-10-2021 (ΑΔΑ: 66ΖΦ46Φ844-1ΡΩ) ΟΠΞΡΙΚΖΡΖ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΑΡΔΩΜ 
«ΡΥΔΔΘΑ ΤΞΠΘΡΖΡ ΖΚΔΙΠΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» ΡΞΜ ΑΝΞΜΑ ΟΠΞΔΠΑΘΞΖΑΡ 2 (Α.Ο. 
2) «Αρςική Αμαζχξγϊμηρη και Κξιπέπ Δοάρειπ Οεοιβαλλξμςικξϋ Θρξζσγίξσ» ΞΣ ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΞΣ 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ: «ΔΠΑΡΔΘΡ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΞΣ ΘΡΞΕΣΓΘΞΣ» 2021, ρε ρσμέυεια ςηπ σπ’ αοιθμ. 
223.6/29-09-2021 (ΑΔΑ : 6ΝΒΤ46Φ844-ΑΚ3) απϊταρηπ ςξσ ΔΡ ςξσ Οοάριμξσ αμείξσ με θέμα: 
Έγκοιρη Οοϊρκληρηπ και Ξδηγξϋ για: «Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» ςξσ 
Υ.Ο. «ΔΠΑΡΔΘΡ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΞΣ ΘΡΞΕΣΓΘΞΣ έςξσπ 2021».  

 ςηπ σπ’ αο. 412/2021 (ΑΔΑ: ΩΡ72ΩΙ0-ΘΓ4) ΑΞΔ ςξσ Δήμξσ ΖΟ Μάξσραπ πξσ ατξοά ρςημ έγκοιρη 
Σπξβξλήπ ποϊςαρηπ ςξσ Δήμξσ ρςξ Οοάριμξ αμείξ 

 ςηπ σπ’ αο. 227.3/2021 Απϊταρη ΔΡ ςξσ Οοάριμξσ αμείξσ (ΑΔΑ: ΦΕ2146Φ844-0ΗΗ) πεοί έμςανηπ 
ποάνεχμ  

 ςημ αοιθμ. 473/2021 απϊταρηπ ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Δήμξ Ζ.Ο. Μάξσραπ πεοί απξδξυήπ 
ςηπ απϊταρηπ έμςανηπ απϊ ςξ Οοάριμξ αμείξ 

 ςχμ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκ δξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ 
πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ 
και ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και 
τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ 
δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Οοάριμξ αμείξ. Ζ δαπάμη για ςημ εμ λϊγχ 

ρϋμβαρη βαοϋμει ςημ με Κ.Α.: 02.69.7326.001 ρυεςική πίρςχρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

έςξσπ 2021 και επϊμεμχμ ςξσ Τξοέα.  

 

1.1. Υσρικό σμβαςικό Αμςικείμεμξ - Ομάδεπ Τπηοεριώμ  

Αμςικείμεμξ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ σπηοερίαπ είμαι η παοξυή ςευμικήπ και επιρςημξμικήπ σπξρςήοινηπ 
ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ μα εκπξμήρει έμα ρϋγυοξμξ, βιόριμξ, λειςξσογικϊ και απξςελερμαςικϊ ρϋρςημα 
τϊοςιρηπ ηλεκςοικόμ ξυημάςχμ, εναρταλίζξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ απαοαίςηςη ρσμθήκη για ςημ 
ποξόθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ, ήςξι έμα δίκςσξ σπξδξμόμ τϊοςιρηπ ρςα λειςξσογικά ϊοιά ςξσ. 

Ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 17 ςξσ μ.4710/2020 (ΤΔΙ 142 Α/2020) «Οοξόθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ και ςηπ 
διαςάνειπ», καθίρςαςαι σπξυοεχςική η υχοξθέςηρη εμόπ (1) κας’ ελάυιρςξμ ρημείξσ επαματόοςιρηπ 
ηλεκςοικώμ ξυημάςχμ αμά υιλίξσπ (1.000) καςξίκξσπ εμςόπ ςχμ ξοίχμ διξικηςικήπ εσθύμηπ ςξσ κάθε 
δήμξσ. Λε δεδξμέμξ ϊςι ξ πληθσρμϊπ ςξσ Δήμξσ Ηοχικήπ Πόληπ Νάξσραπ, αμέουεςαι ρε 32.494 
καςξίκξσπ ρϋμτχμα με ςημ ςελεσςαία επίρημη απξγοατή ςξσ 2011, θα ποέπει μα υχοξθεςηθξύμ 
ςξσλάυιρςξμ 32 ρημεία τόοςιρηπ.  

Διδικϊςεοα, ςα πεοιευϊμεμα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ σπηοερίαπ ρϋμτχμα με ςιπ «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια 
Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ ΡΤΖΞ» (ΤΔΙ 4380/Β/05.10.2020) είμαι κας’ ελάυιρςξ χπ ενήπ: 
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ςάδιξ 1 «Αμάλσρη Ττιρςάμεμηπ Καςάρςαρηπ - Φαοςξγοάτηρη ςηπ Πεοιξυήπ Παοέμβαρηπ - Διαδικαρία 
Δπιλξγήπ Φχοξθέςηρηπ ημείχμ Δπαματόοςιρηπ Η/Ο - εμάοια Αμάπςσνηπ Δικςύξσ ημείχμ 

Δπαματόοςιρηπ Η/Ο - Παοακξλξύθηρη Κάλσφηπ Αμαγκώμ Υόοςιρηπ Η/Ο» 

 

Α. ΑΝΑΛΤΗ ΤΥΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

Ατξοά ρςημ δημιξσογία ςεϋυξσπ ρςξ ξπξίξ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι η παοξσρίαρη ςηπ πεοιξυήπ παοέμβαρηπ 
και η ρσλλξγή διαθέριμχμ ρςξιυείχμ και πεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξμ ςα κάςχθι: 

α) Ρσλλξγή και καςαγοατή ςχμ στιρςάμεμχμ ή εκπξμξϋμεμχμ ρςοαςηγικόμ ρυεδίχμ ςξσ Δήμξσ 

β) Ιαςαγοατή ςχμ ρυεςικόμ ρςξιυείχμ ςχμ πξλεξδξμικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ πεοιξυήπ (ιρυϋξμ 
θερμικϊ πλαίριξ, υοήρειπ γηπ, πληθσρμϊπ ενσπηοέςηρηπ, εμςξπιρμϊπ ρημείχμ εμδιατέοξμςξπ, ήδη 
στιρςάμεμα/αμαπςσρρϊμεμα δημξρίχπ ποξρβάριμα ρημεία επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ, ϊοξι δϊμηρηπ 
κ.λπ.). 

γ) Ιαςαγοατή ςχμ κσκλξτξοιακόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ πεοιξυήπ (αμάλσρη στιρςάμεμξσ ξδικξϋ 
δικςϋξσ, ρςξιυεία κσκλξτξοιακόμ τϊοςχμ, ρϋμθερη κσκλξτξοίαπ, λειςξσογία ξδικξϋ δικςϋξσ και 
κσκλξτξοιακόμ οξόμ πξδηλάςχμ, ξυημάςχμ και ΛΛΛ, παοϊδια ρςάθμεσρη, ρςάθμεσρη εκςϊπ 
ξδξϋ, δίκςσα ήπιχμ μξοτόμ μεςακίμηρηπ) και ςσυϊμ ενειδικεσμέμχμ δικςϋχμ μεςατξοόμ και ςχμ 
πεοιβαλλξμςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ πεοιξυήπ (πεοιγοατή στιρςάμεμξσ ρςϊλξσ ξυημάςχμ ςχμ 
καςξίκχμ, αέοιξι οϋπξι) βάρει (α) ςχμ ρυεςικόμ στιρςάμεμχμ πξλεξδξμικόμ ή/και 
ρσγκξιμχμιακόμ μελεςόμ, ή/και ςσυϊμ μελεςόμ αρςικόμ αμαπλάρεχμ ή/και (β) βάρει ςηπ 
αμάλσρηπ ςχμ πξλεξδξμικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ πεοιξυήπ παοέμβαρηπ. 

δ) Ιαςαγοατή ςχμ καςεσθϋμρεχμ ςχμ στιρςάμεμχμ ή εκπξμξϋμεμχμ ξπικόμ Οξλεξδξμικόμ 
Ρυεδίχμ (.Ο.Ρ.) καθόπ και ςσυϊμ εσοϋςεοχμ μελεςόμ και ποξγοαμμάςχμ αρςικόμ αμαπλάρεχμ. 

ε) Ιαςαγοατή ςχμ στιρςάμεμχμ σπαίθοιχμ δημξςικόμ υόοχμ ρςάθμεσρηπ, ςχμ στιρςάμεμχμ 
ρςεγαρμέμχμ δημξςικόμ υόοχμ ρςάθμεσρηπ, θέρεχμ ρςάθμεσρηπ ςξσοιρςικόμ λεχτξοείχμ, 
δημξςικόμ κςιοίχμ/εγκαςαρςάρεχμ κ.ξ.κ., βάρει ςχμ καθξοιζξμέμχμ ςξσ μ. 4710/2020 (Α’ 142). 

ρς) Ρσλλξγή και καςαγοατή διαθέριμχμ ςξπξγοατικόμ σπξβάθοχμ. 

ζ) Ρσλλξγή και καςαγοατή στιρςάμεμχμ ή εκπξμξϋμεμχμ πξλεξδξμικόμ μελεςόμ, μελεςόμ 
αρςικόμ αμαπλάρεχμ και κσκλξτξοιακόμ μελεςόμ, μελεςόμ ρςάθμεσρηπ, μελεςόμ αρςικήπ 
ξδξπξιίαπ και διαμϊοτχρηπ ξδόμ 

Β. ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΦΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ: 

Ατξοά ρςημ δημιξσογία διαμσρμαςικόμ αουείχμ και πεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξμ ςα κάςχθι: 

α) Υαοςξγοάτηρη ςχμ: καςηγξοιόμ ειρξδημάςχμ (υαμηλόμ, μέρχμ, σφηλόμ), ϊοχμ δϊμηρηπ 
(ρσμςελερςή δϊμηρηπ και κάλσφηπ), εμπξοικόμ ρσγκεμςοόρεχμ και ρσγκεμςοόρεχμ θέρεχμ 
εογαρίαπ και μεγάλχμ κςηοίχμ γοατείχμ και μεγάλχμ πϊλχμ 
αμαφσυήπ/πξλιςιρμξϋ/ςξσοιρμξϋ/αθληςιρμξϋ, ρςαθμόμ δημϊριαπ ρσγκξιμχμίαπ (λεχτξοείχμ, 
ή/και μέρχμ ρςαθεοήπ ςοξυιάπ), ξοίχμ και ρςξιυείχμ στιρςαμέμχμ ποξγοαμμάςχμ αμάπλαρηπ 
(ειδικϊςεοα ρε πσκμξκαςξικημέμεπ πεοιξυέπ). 

β) Ιαςαγοατή ρημείχμ παοϊδιαπ ρςάθμεσρηπ και ρςάρηπ IX ξυημάςχμ (ελεϋθεοηπ και ελεγυϊμεμηπ 
ρςάθμεσρηπ), λεχτξοείχμ, ςανί, θέρεχμ ςοξτξδξρίαπ, θέρεχμ ΑμεΑ κ.ς.λ., καθόπ και δημξςικόμ 
κςιοίχμ/εγκαςαρςάρεχμ. 

(γ) Ιαςαγοατή ρημείχμ/πεοιξυόμ με δσμαςϊςηςα καςαρκεσήπ μέχμ παοξυόμ σπξδξμόμ 
επαματϊοςιρηπ ηλεκςοξκίμηςχμ ξυημάςχμ για ρϋμδερη με ςξ Δλλημικϊ Δίκςσξ Διαμξμήπ 
Ζλεκςοικήπ Δμέογειαπ ρε ρσμεογαρία με ςξμ Δ.Δ.Δ.Δ.Ζ.Δ.. 

(δ) Ιαςαγοατή αμαγκαίχμ παοεμβάρεχμ ρςα ρημεία ςξπξθέςηρηπ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ. 

ε) Ιαςαγοατή φητιακά ρε διαμσρμαςικά αουεία μξοτήπ shp ςχμ υόοχμ πξσ αματέοξμςαι ρςα 
παοαπάμχ ρημεία α, β, γ, και δ, καθόπ και ςχμ υόοχμ δημξρίχπ ποξρβάριμχμ θέρεχμ 
ρςάθμεσρηπ και ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ ρε δημξςικέπ εγκαςαρςάρειπ, πέοαμ ςχμ σπξυοεχςικά 
ποξβλεπϊμεμχμ βάρει ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ, ρε ςεομαςικξϋπ ρςαθμξϋπ και ρε επιλεγμέμα 
ρημεία ςξσ δικςϋξσ δημξςικόμ ή αρςικόμ ρσγκξιμχμιόμ.  

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΗΜΔΙΩΝ ΔΠΑΝΑΥΟΡΣΙΗ Η/Ο 

Ατξοά ρςημ επιλξγή ρσγκεκοιμέμχμ ρημείχμ για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ, με 
βάρη ςα κάςχθι: 
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α ρημεία επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ πξσ θα ποξςείμξμςαι θα ποέπει μα ενσπηοεςξϋμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ 
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ήδη στιρςάμεμχμ/αμαπςσρρϊμεμχμ ρημείχμ) ςιπ αμάγκεπ τϊοςιρηπ ϊλχμ 
ςχμ καςηγξοιόμ ηλεκςοικόμ ξυημάςχμ για ςα επϊμεμα πέμςε (5) έςη. Ρςξ Ρ.Τ.Ζ.Ξ. θα ρσμπεοιλαμβάμεςαι 
ποϊςαρη για ποϊγοαμμα ςμημαςικήπ σλξπξίηρηπ ςχμ ξοιζϊμεμχμ ρςξ Ρ.Τ.Ζ.Ξ. ρημείχμ επαματϊοςιρηπ 
Ζ/Ξ με ρςϊυξ ςημ πλήοη σλξπξίηρή ςξσ εμςϊπ ςοιόμ (3) εςόμ. 

Ωπ ποξπ ςιπ αμαγκαίεπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ για ςη υχοξθέςηρη ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ, 
λαμβάμξμςαι σπϊφη (α) ξι ρυεςικέπ ςευμικέπ απαιςήρειπ ρϋμδερηπ ςχμ σπξδξμόμ επαματϊοςιρηπ ρςξ 
Δλλημικϊ Δίκςσξ Διαμξμήπ Ζλεκςοικήπ Δμέογειαπ, για ςιπ ξπξίεπ θα ζηςείςαι η ρσμδοξμή ςξσ Δ.Δ.Δ.Δ.Ζ.Δ. 
ξϋςχπ όρςε μα ποξκϋπςξσμ δεδξμέμα καςαρκεσήπ αμαγκαίχμ έογχμ ρϋμδερηπ και ςξ ρυεςικϊ κϊρςξπ ςξσπ, 
(β) ςα γεχμεςοικά δεδξμέμα ςηπ πεοιξυήπ παοέμβαρηπ (π.υ. πλάςξπ πεζξδοξμίξσ), (γ) ξι απαιςήρειπ για 
ξδική αρτάλεια (ξοαςϊςηςα απϊ ρσμβξλή ξδόμ και ενϊδξσπ υόοχμ ρςάθμεσρηπ), ϊπχπ ποξβλέπξμςαι ρςημ 
κείμεμη μξμξθερία. 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ αμάλσρη ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ και 
ςημ επιλξγή ρημείχμ καςάλληλχμ για ςη υχοξθέςηρη θέρεχμ ρςάθμεσρηπ και τϊοςιρηπ Ζ/Ξ, ξ Δήμξπ 
ποαγμαςξπξιεί: 

α) Αμάλσρη SWOT (για ςημ επιλξγή ςχμ βέλςιρςχμ ρημείχμ για ςη υχοξθέςηρη ρημείχμ 
επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ) ρςημ ξπξία ανιξπξιξϋμςαι και ανιξλξγξϋμςαι ςα δεδξμέμα απϊ ςημ Αμάλσρη 
ςηπ Στιρςάμεμηπ Ιαςάρςαρηπ και ςημ Υαοςξγοάτηρη ςηπ Οεοιξυήπ Οαοέμβαρηπ  

β) Ιαςαγοατή ποξςάρεχμ αμαπλάρεχμ ρε μικοά ξδικά ςμήμαςα για υχοξθέςηρη ρημείχμ 
επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ. 

γ) Ρϋμςανη επιμέοξσπ ποξςάρεχμ για υχοξθέςηρη θέρεχμ ρςάθμεσρηπ και ρημείχμ επαματϊοςιρηπ 
Ζ/Ξ πξσ αμήκξσμ ρε ειδικέπ καςηγξοίεπ (ςανί, Κεχτξοεία, ΑμεΑ, ξυήμαςα ςοξτξδξρίαπ, ρε 
δημξςικά κςίοια/εγκαςαρςάρειπ κ.ς.λ.) καθόπ και για υχοξθέςηρη υόοχμ ρςάθμεσρηπ ηλεκςοικόμ 
πξδηλάςχμ. 

Δ. ΔΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΟΡΣΙΗ Η/Ο 

Ατξοά ρε παοξσρίαρη εμαλλακςικόμ ρεμαοίχμ υχοξθέςηρηπ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ με ρςϊυξ ςημ 
δημιξσογία ξλξκληοχμέμξσ δικςϋξσ σπξδξμόμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ για ςημ πεοιξυή παοέμβαρηπ. 

 α) Οαοξσρίαρη εμαλλακςικόμ ρεμαοίχμ υχοξθέςηρηπ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ και 
βαθμξμϊμηρή ςξσπ πξσ θα καςαλήγξσμ ρςημ βέλςιρςη (με κοιςήοια ξικξμξμικά, πεοιβαλλξμςικά, 
κξιμχμικά) ποξςειμϊμεμη λϋρη. 

 β) Υαοςξγοατική παοξσρίαρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εμαλλακςικόμ ρεμαοίχμ και υαοςξγοατική 
παοξσρίαρη και ςεκμηοίχρη ςηπ βέλςιρςηπ επιλξγήπ. 

 γ) Δπιρημαίμεςαι ϊςι: 1. Για ςη υχοξθέςηρη υόοχμ ρςάρηπ/ρςάθμεσρηπ (πιάςρεπ) Δ.Δ.Υ. - ΑΝΘ 
ηλεκςοικόμ ξυημάςχμ με ρημεία επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ ακξλξσθξϋμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 18 
ςξσ μ. 4710/2020 (Α’ 142) και 2. Για ςη υχοξθέςηρη θέρεχμ ρςάθμεσρηπ Ζ/Ξ για ΑμεΑ 
ακξλξσθξϋμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 19 ςξσ μ. 4710/2020 (Α’ 142). 

Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΛΤΧΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΠΑΝΑΥΟΡΣΙΗ Η/Ο 

Ξ Δήμξπ δημιξσογεί αμξιυςϊ φητιακϊ αουείξ ρςξ ξπξίξ ρσγκεμςοόμξμςαι και καςαγοάτξμςαι ϊλα ςα μέα 
ρςξιυεία πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ ρςιγμή ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ Ρ.Τ.Ζ.Ξ. και ατξοξϋμ ρςημ παοακξλξϋθηρη 
ςηπ κάλσφηπ ςχμ αμαγκόμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ, ρςξιυεία ςξπικξϋ τξοςίξσ απϊ ςξμ Δ.Δ.Δ.Δ.Ζ.Δ., μέεπ 
ποξςάρειπ απϊ ςημ ΔΔ κ.λπ., ςα ξπξία θα υοηριμξπξιξϋμςαι ρε επϊμεμη αμαθεόοηρη/επικαιοξπξίηρη ςξσ 
Ρ.Τ.Ζ.Ξ. με ρκξπϊ μα ποξςείμξμςαι ρσμπληοόρειπ και αλλαγέπ ςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ. (π.υ. μέεπ θέρειπ 
ςξπξθέςηρηπ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ, αλλαγή ςηπ θέρηπ ςξπξθεςημέμχμ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ, 
αμςικαςάρςαρη ρημείχμ επαματϊοςιρηπ καμξμικήπ ιρυϋξπ με ρημεία επαματϊοςιρηπ σφηλήπ ιρυϋξπ Ζ/Ξ 
κ.λπ.). 

 

τάδιο 2 «υμμετοχικές Διαδικασίες - Διαβούλευση» 

Ήδη ποιμ ςημ έμαονη ςξσ Ρςαδίξσ 1, ρσμςάρρεςαι η μέθξδξπ διαβξϋλεσρηπ και ξι ρυεςικέπ ρσμμεςξυικέπ 
διαδικαρίεπ και ξοίζξμςαι ξι επαγγελμαςικξί, ρσλλξγικξί και άλλξι τξοείπ πξσ θα ρσμμεςέυξσμ ρςημ 
διαδικαρία καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ εκπϊμηρηπ ςξσ Ρ.Τ.Ζ.Ξ. Ρςη διαβξϋλεσρη εμδείκμσςαι μα 
ρσμμεςέυξσμ και ρυεςικξί με ςημ ηλεκςοξκίμηρη τξοείπ, εμπειοξγμόμξμεπ και ειδικξί επιρςήμξμεπ. Ζ 
ρσμμεςξυή ςχμ παοαπάμχ τξοέχμ δεμ είμαι δερμεσςική. Δμ ρσμευεία δημξριξπξιξϋμςαι ςα απξςελέρμαςα 
ςηπ διαβξϋλεσρηπ, καςαγοάτξμςαι και ανιξλξγξϋμςαι ςα ρυϊλια και ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςσυϊμ διξοθχςικέπ 
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εμέογειεπ. 

 

τάδιο 3 «Ολοκλήρωση Υακέλου - Δφαρμογή χεδίου» 

ξ ρσγκεκοιμέμξ ρςάδιξ πεοιλαμβάμει ςα κάςχθι: 

1. Αμάλσρη κϊρςξσπ - ξτέλξσπ και επιλξγή μεθξδξλξγίαπ σλξπξίηρηπ ςξσ ξοιζϊμεμξσ απϊ ςξ 
Ρ.Τ.Ζ.Ξ. δικςϋξσ σπξδξμόμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ (π.υ. ρϋμβαρη παοαυόοηρηπ, ρϋμβαρη 
ποξμήθειαπ). 

2. Ρυέδιξ και υοξμικϊπ ποξγοαμμαςιρμϊπ υχοξθέςηρηπ/αδειξδϊςηρηπ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ. 
3. Οοξδιαγοατέπ (ςευμικέπ, διαλειςξσογικϊςηςαπ, κ.λπ.) ςξσ ποξςειμϊμεμξσ δικςϋξσ σπξδξμόμ 

επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ. 
4. Δσμαςϊςηςεπ υοημαςξδϊςηρηπ έογξσ. 
5. Αμάπςσνη Οξλιςικήπ Ιιμήςοχμ (ρε ςξπικϊ επίπεδξ). 
6. Φητιακά αουεία με ςα γεχυχοικά δεδξμέμα ςξσ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.. α φητιακά αουεία θα ατξοξϋμ ρςημ 

ποϊςαρη υχοξθέςηρηπ ϊπξσ θα απεικξμίζξμςαι ςα ρημεία επαματϊοςιρηπ και ςχμ θέρεχμ 
ρςάθμεσρηπ Ζ/Ξ, με ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαοαίςηςχμ θεμαςικόμ ιδιξςήςχμ ςξσπ. 

Αμά ρςάδιξ ποξβλέπεςαι η σπξβξλή ςχμ κάςχθι ελάυιρςχμ παοαδξςέχμ 

ςάδιξ Παοαδξςέα 

1 

Ο.1α: Αμάλσρη Στιρςάμεμηπ Ιαςάρςαρηπ - Υαοςξγοάτηρη ςηπ Οεοιξυήπ Οαοέμβαρηπ 

Ο.1β: Υχοξθέςηρη ρημείχμ επαματϊοςιρηπ και θέρεχμ ρςάθμεσρηπ Ζ/Ξ - Ρεμάοια αμάπςσνηπ 
δικςϋξσ ρημείχμ επαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ – Οαοακξλξϋθηρη Ιάλσφηπ Αμαγκόμ Δπαματϊοςιρηπ Ζ/Ξ 

2 Ο.2: Έκθερη Διαβξϋλεσρηπ 

3 Ο.3: Ξλξκλήοχρη Τακέλξσ - Δταομξγή Ρυεδίξσ 

1.2. Νξμξθεςικέπ-Καμξμιρςικέπ Ποξβλέφειπ Δλάυιρςξσ Δπιπέδξσ Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ Τπηοεριώμ 

Για ςιπ αμάγκεπ έμςευμηπ σλξπξίηρηπ ςχμ ρσμβαςικώμ σπηοεριώμ, ξ Αμάδξυξπ ςηπ παοξύραπ δημόριαπ 

ρύμβαρηπ θα ποέπει μα ρσμεκςιμήρει και μα εταομόρει (ρε όοξσ ρσμβαςόςηςαπ/εμαομόμιρηπ) ςιπ 

κάςχθι ειδικόςεοεπ ποξβλέφειπ: 

 ςξσ ΤΔΙ 2040/Β/4-6-2019 «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ ϊοχμ, ςχμ ποξωπξθέρεχμ και ςχμ ςευμικόμ 
ποξδιαγοατόμ για ςημ εγκαςάρςαρη ρσρκεσόμ τϊοςιρηπ ρσρρχοεσςόμ ηλεκςοξκίμηςχμ ξυημάςχμ 
(ρημεία επαματϊοςιρηπ), ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ενσπηοέςηρηπ ξυημάςχμ, ρε δημξρίχπ ποξρβάριμα 
ρημεία επαματϊοςιρηπ καςά μήκξπ ςξσ αρςικξϋ, σπεοαρςικξϋ και εθμικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ καθόπ 
και ρε υόοξσπ ρςάθμεσρηπ δημϊριχμ και ιδιχςικόμ κςιοίχμ» 

 ςξσ μ. 4710/2020 – ΤΔΙ εϋυξπ A’ 142/23.07.2020 «Οοξόθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ και άλλεπ 
διαςάνειπ» 

 ςιπ «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ ΡΤΖΞ» ρϋμτχμα με ςξ ΤΔΙ 
4380/Β/05.10.2020 

 ςηπ εομημεσςικήπ εγκσκλίξσ με Α.Ο. ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/27808/206 (23-3-2021) με θέμα «Δομημεσςική 
Δγκϋκλιξπ για ςημ Δταομξγή ςχμ «ευμικόμ Ξδηγιόμ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ 
Ξυημάςχμ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» 

 ςηπ εγκσκλίξσ Μξ.2 με α.π. ξικ.ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/117280/957 (8-12-2021) (ΑΔΑ: Ω3ΘΥ4653Ο8-5ΘΔ) με 
θέμα: «Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ χπ ποξπ ςημ Δταομξγή ςηπ ΙΣΑ με Α.Ο. 
ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/93764/396/2020 (ΤΔΙ 4380/Β/5-10-2020) «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια 
Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.» και ςξσ ρσμημμέμξσ ςεϋυξσπ με ςίςλξ «εϋυξπ 
σπξπξίηρηπ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ Γεχγοατικήπ Βάρηπ Δεδξμέμχμ» - «Ρυεδιαρμϊπ και 
Αμάπςσνη Γεχπληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ για ςη Διαυείοιρη και Οοξβξλή ςχμ Ρςαθμόμ Τϊοςιρηπ 
Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ»2 

 

                                                 
2 https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/astikos-schediasmos/schedia-fortisis-ilektrikon-ochimaton/  

https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/astikos-schediasmos/schedia-fortisis-ilektrikon-ochimaton/




ρ 7 / 14 

1.3 Φοξμξδιάγοαμμα Τλξπξίηρηπ Τπηοεριώμ 

α παοαπάμχ παοαδξςέα θα ποέπει μα εκπξμηθξϋμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ εμςϊπ ςοιώμ (3) μημώμ απϊ ςημ 
σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 
1.4 Κοιςήοια Πξιξςικήπ Δπιλξγήπ Τπξφήτιχμ Οικξμξμικώμ Υξοέχμ 

1.4.1 Οικομομική και Φρηματοοικομομική Δπάρκεια 

Όρξμ ατξοά ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ μέρξ γεμικϊ κϋκλξ εογαριόμ ςχμ ςοιόμ (3) 
ςελεσςαίχμ διαυειοιρςικόμ υοήρεχμ3 ίρξ ή μεγαλϋςεοξ με ςξ 200% ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ σπϊ αμάθερη 
έογξσ μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ, ήςξι ≥ € 80.000,00. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ 
δοαρςηοιξπξιείςαι για υοξμικϊ διάρςημα μικοϊςεοξ ςχμ ςοιόμ διαυειοιρςικόμ υοήρεχμ, ςϊςε ξ μέρξπ 
κϋκλξπ εογαριόμ για ϊρεπ διαυειοιρςικέπ υοήρειπ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι, θα ποέπει μα είμαι ίρξπ ή 
μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξ 200% ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ. Σε πεπίπτωση ένωσηρ οικονομικών υοπέων πος 

ςποβάλλει κοινή πποσυοπά, το ανωτέπω κπιτήπιο απκεί να πληπείται από τα μέλη τηρ ένωσηρ αθποιστικά.  

1.4.2 Σεχμική και Δπαγγελματική Ικαμότητα 

α) καςά ςη διάοκεια ςηπ ςελεσςαίαπ ςοιεςίαπ (2019-2020-2021) ξι σπξφήτιξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει (επί 
πξιμή απξκλειρμξϋ) μα έυξσμ ξλξκληοόρει επιςσυόπ δημϊριεπ ρσμβάρειπ ή/και παοαδξςέα δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ (ςμημαςικέπ ξλξκληοχμέμεπ παοαδϊρειπ) ρε ενέλινη, ρσμξλικξϋ αθοξιρςικξϋ ρσμβαςικξϋ 
ποξωπξλξγιρμξϋ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ 200% ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ, χπ ενήπ: 

 Οέμςε (5) δημϊριεπ ρσμβάρειπ (χπ κϋοιξι Αμάδξυξι) ή/και ςμημαςικέπ παοαδϊρειπ (χπ κϋοιξι 
Αμάδξυξι) ρςξ ςξμέα ςξσ ρυεδιαρμξϋ ή/και χοίμαμρηπ έογχμ εμεογειακήπ 
ενξικξμϊμηρηπ/αμαβάθμιρηπ/διαυείοιρηπ δημϊριχμ δημξςικόμ σπξδξμόμ με Αμαθέςξσρεπ Αουέπ 
ΞΑ α’ βαθμξϋ,  

 Λία (1) ςξσλάυιρςξμ δημϊρια ρϋμβαρη (χπ κϋοιξι Αμάδξυξι) ή/και ςμημαςική παοάδξρη (χπ κϋοιξι 
Αμάδξυξι) με αμςικείμεμξ ςευμική ή/και ρσμβξσλεσςική σπξρςήοινη ή/και εκπϊμηρη μελέςηπ 
παοεμβάρεχμ αρςικόμ αμαπλάρεχμ ρε δημξςικξϋπ Ι/Υ με Αμαθέςξσρα Αουή ΞΑ α βαθμξϋ,  

 Λία (1) ςξσλάυιρςξμ δημϊρια ρϋμβαρη (χπ κϋοιξι Αμάδξυξι) ή/και ςμημαςική παοάδξρη (χπ κϋοιξι 
Αμάδξυξι) ρςξ ςξμέα ςηπ υαοςξγοατικήπ απξςϋπχρηπ δημϊριχμ σπξδξμόμ.  

Σε πεπίπτωση ένωσηρ/κοινοππαξίαρ οικονομικών υοπέων πος ςποβάλλει κοινή πποσυοπά, τα ανωτέπω 
στοισεία τεσνικήρ και επαγγελματικήρ ικανότηταρ απκεί να πληπούνται αθποιστικά από τα μέλη τηρ ένωσηρ. 

β) Ξ αμάδξυξπ πξσ θα αμαλάβει ςημ εμ λϊγχ σπηοερία θα ποέπει μα ρσγκοξςήρει ξμάδα έογξσ για ςημ 
ξοθή διεκπεοαίχρη ςηπ εογαρίαπ πξσ θα ρσμεογαρςεί με ςημ ΞΔ ςξσ Δήμξσ. Ζ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ και 
ςχμ παοαδξςέχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ποξπ ςξμ Δήμξ γίμεςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ πξσ αμαλαμβάμει ςημ 
εογαρία, ξ ξπξίξπ εσθϋμεςαι έμαμςι ςξσ Δήμξσ για ςημ ακοίβεια ςηπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ, ςημ ςήοηρη ςξσ 
υοξμξδιαγοάμμαςξπ και ςημ εμ γέμει καλή και ρχρςή εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 

Ρϋμτχμα με ςημ Α.Ο. ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/93764/396 (ΤΔΙ4380/05-10-2020 - ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια 
Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.) ”η Ομάδα Έογξσ ςξσ σπξφητίξσ αμαδόυξσ απαιςείςαι μα 
αμταποκρίμεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρεχόμεμης υπηρεσίας. Για ςξμ ρκξπό ασςό η ρςελέυχρη 
ςηπ Ομάδαπ Έογξσ ςξσ σπξφητίξσ αμαδόυξσ δύμαται εμδεικτικά μα απξςελείςαι από ςιπ κάςχθι 
ειδικόςηςεπ: α) Χχοξςάκςη/Πξλεξδόμξ ή Αουιςέκςξμα ή Πξλιςικό Μηυαμικό, β) Σσγκξιμχμιξλόγξ Μηυαμικό, 
γ) Ηλεκςοξλόγξ Μηυαμικό ή Μηυαμξλόγξ Μηυαμικό, δ) Ειδικό Επιρςήμξμα Αμώςαςηπ Συξλήπ με ενειδίκεσρη 
ρςα Γεχγοατικά Σσρςήμαςα Πληοξτξοιώμ, ε) Οικξμξμξλόγξ. Ο Υορέας Δκπόμησης μπορεί κατά τημ 
κρίση του μα προσθέσει επιπλέομ ειδικότητες, πέραμ τωμ παραπάμω, όπως επίσης και μα καθορίσει 
τημ απαιτούμεμη εμπειρία της κάθε ειδικότητας” 

Δεδξμέμχμ ςχμ απαιςήρεχμ σλξπξίηρηπ ςξσ τσρικξϋ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ σπϊ αμάθερηπ 
ρϋμβαρηπ και λαμβάμξμςαπ σπϊφη α) ςημ στιρςάμεμη ρςελέυχρη και ξογάμχρη ςξσ Δήμξσ Ζ.Ο. Μάξσραπ 
και β) ςξσ ΤΔΙ 187/Α/5-11-2018- «Πϋθμιρη ςξσ Δπαγγέλμαςξπ ςξσ Ληυαμικξϋ με Ιαθξοιρμϊ ςχμ 
Δπαγγελμαςικόμ Δικαιχμάςχμ για κάθε ειδικϊςηςα», απαιςείςαι εκ μέοξσπ ςχμ σπξφήτιχμ ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ μα διαθέςξσμ ξμάδα έογξσ ρςελευχμέμη με ςξσλάυιρςξμ 5-άςξμα ςχμ κάςχθι υαοακςηοιρςικόμ 
επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ και επιρςημξμικήπ ενειδίκεσρηπ πξσ θεχοξϋμςαι κοίριμα για ςημ απϊδξρη ςηπ 
ρϋμβαρηπ : 

                                                 
3 Η ςελεσςαία υοήρη είμαι ασςή για ςημ ξπξία έυει παοέλθει η ποξθερμία εμποόθερμηπ σπξβξλήπ ποξπ ςημ αομόδια 
Διεύθσμρη Εμπξοίξσ ςξσ Ιρξλξγιρμξύ ποξπ δημξρίεσρη ή σπξβξλήπ ςηπ Φξοξλξγικήπ Δήλχρηπ ρςημ αομόδια Δ.Ο.Υ 
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 Υπεύθσμξπ Διξίκηρηπ/Διαυείοιρηπ Έογξσ- Ειδικόπ Επιρςήμξμαπ Πεοιβάλλξμςξπ και Εμέογειαπ (1 
άςξμξ).  

o Διπλχμαςξϋυξπ Ληυαμικϊπ Οεοιβάλλξμςξπ καςηγξοίαπ Ο.Δ. (Α.Δ.Θ. ή ιρξδϋμαμξσ 
αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ) με ςξσλάυιρςξμ 
12-εςή επαγγελμαςική εμπειοία απξδεικμσϊμεμη απϊ ςημ εγγοατή ρςξ ΔΔ.,  

o Ιάςξυξπ αμαγμχοιρμέμξσ μεςαπςσυιακξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ (Α.Δ.Θ. ή ιρξδϋμαμξσ 
αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ μεςαπςσυιακόμ ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ), 
θεςικόμ επιρςημόμ, ρςξ ςξμέα ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ αμάπςσνηπ. 

o Αμαγμχοιρμέμη πιρςξπξίηρη ρςη διαυείοιρη έογχμ καςά PMP (PMI) ή/και PM2 Expert Level 
ή/και κάςξυξπ μεςαπςσυιακξϋ διπλόμαςξπ ειδίκεσρηπ ρςη διαυείοιρη έογχμ (Α.Δ.Θ. ή 
ιρξδϋμαμξσ αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ).  

o Γεμική 5- εςή επαγγελμαςική εμπειοία (μη αλληλεπικαλσπςϊμεμα υοξμικά διαρςήμαςα) ρςξ 
ςξμέα παοξυήπ επιρςημξμικόμ / ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ ρε τξοείπ ΞΑ α’ βαθμξϋ ρε 
αμςικείμεμα πεοιβάλλξμςξπ ή/και υχοικξϋ ρυεδιαρμξϋ ή/και εμεογειακξϋ ρυεδιαρμξϋ 

o Διδική θεμαςική ρχοεσςική επαγγελμαςική εμπειοία: α) ρςξ ςξμέα ςξσ ρυεδιαρμξϋ ή/και 
χοίμαμρηπ έογχμ εμεογειακήπ ενξικξμϊμηρηπ/αμαβάθμιρηπ/διαυείοιρηπ δημϊριχμ 
δημξςικόμ σπξδξμόμ, β) ρςημ εκπϊμηρη μελεςόμ παοεμβάρεχμ αρςικόμ αμαπλάρεχμ ρε 
δημξςικξϋπ Ι/Υ και γ) ρςξ ςξμέα ςχμ Γεχγοατικόμ Ρσρςημάςχμ Οληοξτξοιόμ (GIS). Ζ 
ποξαματεοϊμεμη εμπειοία δϋμαςαι μα απξδειυθεί απϊ ςη ρσμμεςξυή ςξσ, χπ μέλξπ Ξμάδαπ 
Έογξσ, ή/και χπ Αμάδξυξπ/Ρϋμβξσλξπ σλξπξίηρηπ ςξσλάυιρςξμ μίαπ (1) ή και 
πεοιρρϊςεοχμ ξλξκληοχμέμχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ εκ ςχμ ξπξίχμ ςξσλάυιρςξμ μία (1) 
με τξοέα ΞΑ α βαθμξϋ, απϊ ςιπ ξπξίεπ μα απξδεικμϋεςαι η απϊκςηρη ςηπ ζηςξϋμεμηπ 
επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ.  

 Αμαπληοχςήπ Υπεύθσμξπ Έογξσ – Σςέλευξπ Οικξμξμικήπ Καςεύθσμρηπ (1 άςξμξ).  

o Οςσυιξϋυξπ ΑΔΘ ξικξμξμικήπ καςεϋθσμρηπ ρπξσδόμ (ή ιρξδϋμαμξσ αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ 
ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ) 

o Διδική θεμαςική επαγγελμαςική εμπειοία ρςξμ ξικξμξμικϊ ρυεδιαρμϊ ή/και ςεκμηοίχρη 
ή/και αμάλσρη ποξμηθειόμ ενξπλιρμξϋ η/και ρςημ ςευμική ή/και ρσμβξσλεσςική 
σπξρςήοινη εκςέλερηπ δημϊριξσ έογξσ σπξδξμήπ ρε τξοείπ ΞΑ α ή/και β βαθμξϋ 
(ςξσλάυιρςξμ 2 έογα για ςημ απϊδεινη ςηπ ζηςξϋμεμηπ εμπειοίαπ). 

 Διπλχμαςξύυξπ Αουιςέκςξμαπ Μηυαμικόπ (1 άςξμξ): 

o Διπλχμαςξϋυξπ Αουιςέκςξμαπ Ληυαμικϊπ Ο.Δ. (Α.Δ.Θ ή ιρξδϋμαμξσ αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ 
ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ) 

o Δμπειοία ρςξ ρυεδιαρμϊ αρςικόμ αμαπλάρεχμ / παοεμβάρεχμ ρε Ι/Υ η ξπξία θα 
απξδεικμϋεςαι με ςημ σπξβξλή ρυεςικξϋ portfolio καθόπ και απϊ ςημ ρσμμεςξυή ρςημ 
σλξπξίηρη μίαπ (1) δημϊριαπ ρϋμβαρηπ με απξδέκςη τξοέα ΞΑ α βαθμξϋ.  

 Διπλχμαςξύυξπ Πξλιςικόπ Μηυαμικόπ (1 άςξμξ): 

o Διπλχμαςξϋυξπ Οξλιςικϊπ Ληυαμικϊπ Ο.Δ. (Α.Δ.Θ ή ιρξδϋμαμξσ αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ 
ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ) με ςξσλάυιρςξμ 10-εςή επαγγελμαςική 
εμπειοία απξδεικμσϊμεμη απϊ ςημ εγγοατή ρςξ ΔΔ.  

o Ιάςξυξπ αμαγμχοιρμέμξσ μεςαπςσυιακξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ (Α.Δ.Θ. ή ιρξδϋμαμξσ 
αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ μεςαπςσυιακόμ ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ ενχςεοικξϋ), 
θεςικόμ επιρςημόμ, ρςξ ςξμέα ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ αμάπςσνηπ. 

o Διδική θεμαςική ρχοεσςική επαγγελμαςική ή/και εοεσμηςική εμπειοία: α) ρςξ ςξμέα ςξσ 
ρυεδιαρμξϋ ή/και χοίμαμρηπ έογχμ εμεογειακήπ ενξικξμϊμηρηπ/αμαβάθμιρηπ/διαυείοιρηπ 
δημϊριχμ δημξςικόμ σπξδξμόμ, β) ρε παοεμβάρειπ αρςικόμ αμαπλάρεχμ ρε δημξςικξϋπ 
Ι/Υ. Ζ ποξαματεοϊμεμη εμπειοία δϋμαςαι μα απξδειυθεί απϊ ςη ρσμμεςξυή ςξσ, χπ μέλξπ 
Ξμάδαπ Έογξσ, ή/και χπ Αμάδξυξπ/Ρϋμβξσλξπ σλξπξίηρηπ ςξσλάυιρςξμ μίαπ (1) ή και 
πεοιρρϊςεοχμ ξλξκληοχμέμχμ ρσμβάρεχμ εκ ςχμ ξπξίχμ ςξσλάυιρςξμ μία (1) με 
απξδέκςη τξοέα ΞΑ α’ βαθμξϋ, απϊ ςιπ ξπξίεπ μα απξδεικμϋεςαι η απϊκςηρη ςηπ 
ζηςξϋμεμηπ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ.  

 Διπλχμαςξύυξπ Μηυαμικόπ Χχοξςανίαπ, Πξλεξδξμίαπ και Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ (1 άςξμξ): 

o Διπλχμαςξϋυξπ Ληυαμικϊπ Υχοξςανίαπ, Οξλεξδξμίαπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ Ο.Δ. 
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(Α.Δ.Θ ή ιρξδϋμαμξσ αμαγμχοιρμέμξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ 
ενχςεοικξϋ) με ςξσλάυιρςξμ 15-εςή επαγγελμαςική εμπειοία απξδεικμσϊμεμη απϊ ςημ 
εγγοατή ρςξ ΔΔ.  

o Δμπειοία ρςημ εκπϊμηρη πξλεξδξμικόμ και υχοξςανικόμ μελεςόμ (ΓΟΡ, ΡΥΞΞΑΟ, 
Πσθμιρςικά Ρυέδια κ.α.) με τξοείπ απξδέκςεπ ΞΑ α’ βαθμξϋ, η ξπξία απξκςήθηκε απϊ ςη 
ρσμμεςξυή ςξσ, χπ μέλξπ Ξμάδαπ Έογξσ, ή/και χπ Αμάδξυξπ/Ρϋμβξσλξπ σλξπξίηρηπ 
ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) δημξρίχμ ρσμβάρεχμ με απξδέκςεπ τξοείπ ΞΑ α’ βαθμξϋ.  

o Διδική θεμαςική ρχοεσςική εμπειοία η ξπξία απξκςήθηκε καςά ςη ςελεσςαία 5-εςία (2017-
2021) ρςξ ςξμέα ρσλλξγήπ και φητιξπξίηρηπ υχοξςανικόμ και πξλεξδξμικόμ δεδξμέμχμ 
και ςηπ ξογάμχρηπ/αμάπςσνηπ γεχ-υχοικόμ βάρεχμ δεδξμέμχμ ρε πεοιβάλλξμ GIS. Ζ 
ζηςξϋμεμη εμπειοία θα ςεκμηοιόμεςαι απϊ ςημ σλξπξίηρη ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ με τξοείπ-απξδέκςεπ (Αμαθέςξσρεπ Αουέπ) ΞΑ α ή/και β’ βαθμξϋ.  

Ξ Σπεϋθσμξπ Διξίκηρηπ / Διαυείοιρηπ Έογξσ, ξ Αμαπληοχςήπ Σπεϋθσμξπ Έογξσ καθόπ και ςξσλάυιρςξμ 
έμα (1) απϊ ςα σπϊλξιπα μέλη ςηπ ξμάδαπ έογξσ θα ποέπει, καςά ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, μα 
είμαι μϊμιμα ρςελέυη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα (εναοςημέμη ρυέρη εογαρίαπ-μιρθχςϊπ, ή 
μέλξπ Δ.Ρ ή μέςξυξπ, ή ιδοσςήπ κλπ). Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ρε πεοιπςόρειπ επίκληρηπ δάμειαπ εμπειοίαπ 
ιρυϋξσμ και ξι ποξβλέφειπ ςηπ καςεσθσμςήοιαπ ξδηγίαπ 14 ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ. (αοιθμ. ποχς.: 2076/25-04-
2016) 
Ξ Σπεϋθσμξπ Έογξσ είμαι σπεϋθσμξπ για ςξμ ρσμςξμιρμϊ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ και θα παοίρςαςαι ρε ϊλεπ ςιπ 
ρσρκέφειπ και ςιπ παοξσριάρειπ πξσ θα ζηςξϋμςαι απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ςξσπ λξιπξϋπ 
εμπλεκϊμεμξσπ.  
Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ/κξιμξποανίαπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, ςα αμχςέοχ 
ρςξιυεία ςευμικήπ και επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ αοκεί μα πληοξϋμςαι αθοξιρςικά απϊ ςα μέλη ςηπ 
έμχρηπ. Ωρςϊρξ, η εμπειοία και ςα ποξρϊμςα ςχμ ρςελευόμ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ θα ποέπει πληοξϋμςαι 
αςξμικά ρςξ ποϊρχπξ ςξσ κάθε μέλξσπ πξσ ρςελευόμει ςημ Ξμάδα Έογξσ.  

γ) Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι με 
εμ ιρυϋ Οιρςξπξίηρη Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Οξιϊςηςαπ καςά ςξ ποϊςσπξ ISO9001:2015 ή ιρξδϋμαμϊ ςξσπ 
με πεδίξ/πεδία εταομξγήπ ρυεςικά με ςη παοξυή σπηοεριόμ ρε τξοείπ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα για ςημ 
σλξπξίηρη ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποάνεχμ και ςημ αμάπςσνη ή/και ρυεδιαρμϊ ή/και παοαμεςοξπξίηρη 
λξγιρμικόμ ή/και εταομξγόμ.  
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςξ άοθοξ 13 «Υοημαςξδϊςηρη ςχμ ΡΤΖΞ» ςηπ ΣΑ ϊπξσ ξοίζξμςαι ξι ευμικέπ Ξδηγίεπ 
για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ. (εϋυξπ B’ 4380/05.10.2020) η αμξιβή 
σπξλξγίζεςαι ρϋμτχμα με ςξμ μαθημαςικϊ ςϋπξ: 

Α = 20.000€ + κ*40.000€, 

Όπξσ η ςιμή Α είμαι η μέγιρςη αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ (υχοίπ ΤΟΑ), εμό ξ ρσμςελερςήπ Ι καθξοίζεςαι με 
πληθσρμιακά κοιςήοια βάρει ςξσ Οίμακα πξσ ακξλξσθεί: 

Πληθσρμόπ Σιμή Κ 

Απϊ 2.000 - 10.000 0.1 

Απϊ 10.001 - 30.000 0.3 

Απϊ 30.001 - 50.000 0.5 

Απϊ 50.001 - 100.000 0.7 

>100.000 1 

 

Δεδξμέμξσ ϊςι ξ Δήμξπ αμήκει ρςημ πληθσρμιακή καςηγξοία απϊ 30.001 – 50.000 λαμβάμεςαι ςιμή κ=0,5 και 
ρϋμτχμα με ςξμ παοαπάμχ μαθημαςικϊ ςϋπξ, ποξκϋπςει ρσμβαςική αμξιβή Α=20.000€ + 0,5*40.000€ = 
40.000,00 €, πλέξμ ΥΠΑ 24%, ήςξι ρσμξλική ρσμβαςική αμξιβή: € 49.600,00 
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3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει βέλςιρςηπ ρυέρηπ 
πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, ρϋμτχμα με ςα κάςχθι κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ και ρϋμτχμα με ςημ ευμική και 
Ξικξμξμική Οοξρτξοά ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα: 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ  
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ρi) 

Α.  ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 50% 

Α1. 
Ιχδικξπξίηρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ και ειδικόμ απαιςήρεχμ ςξσ έογξσ και ςξ 
γεμικϊςεοξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ 

15% 

Α2. 
Ρσμξπςική μεθξδξλξγία και παοξσρίαρη ςχμ αμαγκαίχμ βημάςχμ και 
επιμέοξσπ εογαριόμ για ςημ απξςελερμαςική κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςξσ έογξσ 
και ποξςάρεχμ ποξρέγγιρηπ για ϊλεπ ςιπ δοάρειπ.  

20% 

Α3. 
Οαοξσρίαρη υοξμξδιαγοάμμαςξπ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ με αμςιρςξίυιρη 
εογαριόμ και παοαδξςέχμ 

15% 

Β. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΓΟΤ 50% 

Β1. Ξογαμχςική δξμή και πλαίριξ λειςξσογίαπ ςηπ ξμάδαπ έογξσ  25% 

Β2 Πϊλξι-αομξδιϊςηςεπ και ρσρυέςιρη με ςξ τσρικϊ ρσμβαςικϊ αμςικείμεμξ 25% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% 

 
Κοιςήοιξ Α1: Ανιξλξγείςαι η αμςίληφη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα αματξοικά με ςξ υοημαςξδξςικϊ ποϊγοαμμα 
σλξπξίηρηπ ςηπ ποάνηπ και ςξ ειδικϊςεοξ θεμαςικϊ αμςικείμεμξ ασςήπ, καθόπ και ξ βαθμϊπ κχδικξπξίηρηπ 
ςχμ ειδικόμ απαιςήρεχμ σλξπξίηρηπ.  
Κοιςήοιξ Α2: Ανιξλξγείςαι η καςαλληλϊςηςα ςηπ μεθξδξλξγίαπ πξσ θα ποξςαθεί για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 
έογξσ, η ρατήμεια, η ποακςικϊςηςα και η ετικςϊςηςα εταομξγήπ ςηπ καθόπ και η αμςίρςξιυη ςεκμηοίχρη 
ςξσ γεμικξϋ πλαιρίξσ παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Δπίρηπ, η 
καςαλληλϊςηςα ςχμ εογαλείχμ και μέρχμ πξσ θα ποξςαθξϋμ για ςημ εταομξγή ςηπ μεθξδξλξγίαπ και η 
υοηρςικϊςηςα ςξσπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ. Δπιπλέξμ ανιξλξγείςαι ξ βαθμϊπ 
επάοκειαπ ςηπ αμάλσρηπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, δηλαδή, η καςαγοατή ςχμ σπηοεριόμ πξσ θα 
παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ διατϊοχμ τάρεχμ ςξσ έογξσ. έλξπ, κοίμεςαι ςξ βάθξπ και η ακοίβεια ςηπ 
αμάλσρηπ ςξσ έογξσ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ, πακέςα εογαρίαπ και παοαδξςέα και ξ βαθμϊπ κάλσφηπ ςξσ 
ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ παοαπάμχ αμάλσρη.  
Κοιςήοιξ Α3: Ανιξλξγείςαι ξ βαθμϊπ αμάλσρηπ ςξσ ποξςειμϊμεμξσ υοξμξδιάγοαμμα απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα 
και η αμςίρςξιυη ρϋμδερή ςξσ με ςξ τσρικϊ ρσμβαςικϊ αμςικείμεμξ.  
Κοιςήοιξ Β1: Ανιξλξγείςαι η αμάλσρη ςηπ ποξςειμϊμεμηπ ξογαμχςικήπ δξμήπ ςηπ ποξςειμϊμεμηπ ξμάδαπ 
έογξσ και ςξ γεμικϊςεοξ πλαίριξ επικξιμχμίαπ / ρσμεογαρίαπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή.  
Κοιςήοιξ Β2: Ανιξλξγείςαι η αμάλσρη ςηπ καςαμξμήπ αομξδιξςήςχμ/οϊλχμ ςχμ ρςελευόμ ςηπ Ξμάδαπ 
Έογξσ, ρςα διατξοεςικά αμςικείμεμα, ςιπ τάρειπ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ έογξσ, και η ςεκμηοίχρη ςηπ 
ρσρυέςιρηπ ςξσπ με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ.  
Ρημειόμεςαι επίρηπ ϊςι: 

- η σπεοκάλσφη ςχμ ελάυιρςχμ απαιςήρεχμ ςευμικήπ και επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ δεμ 
ανιξλξγείςαι χπ κοιςήοιξ αμάθερηπ.  

- για ςημ ιρϊςιμη και υχοίπ διακοίρειπ αμςιμεςόπιρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ποξπ απξτσγή 
παοεομημειόμ, ςξμίζεςαι ϊςι ςσυϊμ ποξρτξοά ή γεμική αματξοά ρε επιπλέξμ παοαδξςέα ή σπξ-
παοαδξςέα ή/και σπηοερίεπ πέοαμ ςχμ απαιςήρεχμ, ϊπξσ ρϋμτχμα με ςη ποξρτξοά ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςη κοίρη ςηπ επιςοξπήπ διαγχμιρμξϋ, δεμ ςεκμηοιόμεςαι η ειδικϊςεοη 
επιπλέξμ ποξρςιθέμεμη ανία-πξιξςική ρσμβξλή ςξσπ ρςημ απϊδξρη ςηπ ρϋμβαρηπ, δεμ θα 
ρσμιρςξϋμ μϊμξ και αμαγκαίξ ςεκμήοιξ σπεοκάλσφηπ ςχμ απαιςήρεχμ, όρςε μα ςϋυξσμ αμςίρςξιυηπ 
επιπλέξμ βαθμξλξγίαπ ρςα ρυεςικά κοιςήοια. 

Ιάθε κοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ βαθμξλξγείςαι ασςϊμξμα με βάρη ςα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ4.  
Ζ ρςαθμιρμέμη βαθμξλξγία ςξσ κάθε κοιςηοίξσ θα ποξκϋπςει απϊ ςξ γιμϊμεμξ ςξσ επιμέοξσπ ρσμςελερςή 
βαοϋςηςαπ επί ςη βαθμξλξγία ςξσ, η δε ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ ποξρτξοάπ θα ποξκϋπςει απϊ ςξ 
άθοξιρμα ςχμ ρςαθμιρμέμχμ βαθμξλξγιόμ ϊλχμ ςχμ κοιςηοίχμ. 
Ζ ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςξμ παοακάςχ ςϋπξ :  

Σ= ρ1υΚ1 + ρ2υΚ2 +……+ρμυΚμ 
Ιοιςήοια με βαθμξλξγία μικοϊςεοη απϊ 100 βαθμξϋπ (ήςξι πξσ δεμ καλϋπςξσμ/παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ 

                                                 
4 Η βαθμξλόγηρη ποέπει μα είμαι πλήοχπ και ειδικά αιςιξλξγημέμη και μα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά, εκςόπ από ςη 
βαθμξλξγία, και ςημ λεκςική διαςύπχρη ςηπ κοίρηπ αμά κοιςήοιξ. 
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απϊ ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ παοξϋραπ) επιτέοξσμ ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ. 

 

Ολέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά είμαι εκείμη πξσ παοξσριάζει ςη μεγαλϋςεοη ςιμή (Α) 
ςηπ ρυέρηπ: 

Α = 0,8x (T/Tmax) + 0,2x (Οmin/Ο) 
 
ϊπξσ: T = Ρσμξλική βαθμξλξγία ςευμικήπ ποξρτξοάπ, 
Tmax= Ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ καλϋςεοηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, 
Ξmin = ςιμή υαμηλϊςεοηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 
Ξ = ςιμή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 
 
ξ άθοξιρμα ςχμ δϋξ ρσμςελερςόμ βαοϋςηςαπ ιρξϋςαι με εκαςϊ (100). 
 

3. ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ  

 

Άοθοξ 1ξ Αμςικείμεμξ σγγοατήπ 

Λε ςημ παοξϋρα Λελέςη ποξβλέπεςαι η αμάθερη σπηοεριόμ με ςίςλξ «Δκπόμηρη υεδίξσ Υόοςιρηπ 
Ηλεκςοικώμ Ουημάςχμ (.Υ.Η.Ο.) ρςξ Δήμξ Ηοχικήπ Πόληπ Νάξσραπ». 

 

Άοθοξ 2Ο Ιρυύξσρεπ Διαςάνειπ 

Ζ αμάθερη ςηπ εογαρίαπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ: 

 ςξσ μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 
ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

 ςξσ μ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ 
παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 
ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ 
ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική 
πεοίξδξ 2007 -2013», 

 ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 
Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

 ςξσ μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 
Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   

 ςηπ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 
ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

 ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ» 

 ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ μ.4024/2011 (Α 226) «Ρσγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ διξίκηρηπ και 
ξοιρμϊπ ςχμ μελόμ ςξσπ με κλήοχρη»,  

 ςξσ μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 
Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,  

 ςξσ μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και 
ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα 
Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”, 

 ςξσ άοθοξσ 23 ςηπ απϊταρηπ με αοιθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ  

 ςξσ μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,  

 ςξσ μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 
ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

 ςξσ μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  
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 ςξσ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”,  

 ςξσ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

 ςηπ με αο. 57654/22.05.2017 (ΤΔΙ 1781/23.05.2017 ςεϋυξπ Β') Απϊταρηπ ςξσ Σπ. Ξικξμξμίαπ & 
Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ 
Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και 
Αμάπςσνηπ  

 ςημ σπ’αοιθ. 24/2020 Ιαςεσθσμςήοια Ξδηγία ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
με θέμα «Διδικά ζηςήμαςα αμάθερηπ και διαυείοιρηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ 
αμςιμεςόπιρηπ ςηπ σγειξμξμικήπ κοίρηπ ςξσ ιξϋ COVID-19, καθόπ και ςχμ μέςοχμ για ςημ 
απξςοξπή ςηπ διαρπξοάπ ςξσ». 

 ςξσ ΤΔΙ 2040/Β/4-6-2019 «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ ϊοχμ, ςχμ ποξωπξθέρεχμ και ςχμ ςευμικόμ 
ποξδιαγοατόμ για ςημ εγκαςάρςαρη ρσρκεσόμ τϊοςιρηπ ρσρρχοεσςόμ ηλεκςοξκίμηςχμ ξυημάςχμ 
(ρημεία επαματϊοςιρηπ), ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ενσπηοέςηρηπ ξυημάςχμ, ρε δημξρίχπ ποξρβάριμα 
ρημεία επαματϊοςιρηπ καςά μήκξπ ςξσ αρςικξϋ, σπεοαρςικξϋ και εθμικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ καθόπ 
και ρε υόοξσπ ρςάθμεσρηπ δημϊριχμ και ιδιχςικόμ κςιοίχμ» 

 ςξσ μ. 4710/2020 – ΤΔΙ εϋυξπ A’ 142/23.07.2020 «Οοξόθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ και άλλεπ 
διαςάνειπ» 

 ςιπ «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ ΡΤΖΞ» ρϋμτχμα με ςξ ΤΔΙ 
4380/Β/05.10.2020 

 ςηπ εομημεσςικήπ εγκσκλίξσ με Α.Ο. ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/27808/206 (23-3-2021) με θέμα «Δομημεσςική 
Δγκϋκλιξπ για ςημ Δταομξγή ςχμ «ευμικόμ Ξδηγιόμ για ςα Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ 
Ξυημάςχμ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» 

 ςηπ εγκσκλίξσ Μξ.2 με α.π. ξικ.ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/117280/957 (8-12-2021) (ΑΔΑ: Ω3ΘΥ4653Ο8-5ΘΔ) με 
θέμα: «Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ χπ ποξπ ςημ Δταομξγή ςηπ ΙΣΑ με Α.Ο. 
ΣΟΔΜ/ΔΛΔΑΑΟ/93764/396/2020 (ΤΔΙ 4380/Β/5-10-2020) «ευμικέπ Ξδηγίεπ για ςα Ρυέδια 
Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ Ρ.Τ.Ζ.Ξ.» και ςξσ ρσμημμέμξσ ςεϋυξσπ με ςίςλξ «εϋυξπ 
σπξπξίηρηπ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ Γεχγοατικήπ Βάρηπ Δεδξμέμχμ» - «Ρυεδιαρμϊπ και 
Αμάπςσνη Γεχπληοξτξοιακξϋ Ρσρςήμαςξπ για ςη Διαυείοιρη και Οοξβξλή ςχμ Ρςαθμόμ Τϊοςιρηπ 
Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ» 

 ςηπ σπ’ αοιθμ. 6730/01-10-2021 (ΑΔΑ: 66ΖΦ46Φ844-1ΡΩ) ΟΠΞΡΙΚΖΡΖ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΑΡΔΩΜ 
«ΡΥΔΔΘΑ ΤΞΠΘΡΖΡ ΖΚΔΙΠΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» ΡΞΜ ΑΝΞΜΑ ΟΠΞΔΠΑΘΞΖΑΡ 2 (Α.Ο. 
2) «Αρςική Αμαζχξγϊμηρη και Κξιπέπ Δοάρειπ Οεοιβαλλξμςικξϋ Θρξζσγίξσ» ΞΣ ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΞΣ 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ: «ΔΠΑΡΔΘΡ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΞΣ ΘΡΞΕΣΓΘΞΣ» 2021, ρε ρσμέυεια ςηπ σπ’ αοιθμ. 
223.6/29-09-2021 (ΑΔΑ : 6ΝΒΤ46Φ844-ΑΚ3) απϊταρηπ ςξσ ΔΡ ςξσ Οοάριμξσ αμείξσ με θέμα: 
Έγκοιρη Οοϊρκληρηπ και Ξδηγξϋ για: «Ρυέδια Τϊοςιρηπ Ζλεκςοικόμ Ξυημάςχμ (Ρ.Τ.Ζ.Ξ.)» ςξσ 
Υ.Ο. «ΔΠΑΡΔΘΡ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΞΣ ΘΡΞΕΣΓΘΞΣ έςξσπ 2021».  

 ςηπ σπ’ αο. 412/2021 (ΑΔΑ: ΩΡ72ΩΙ0-ΘΓ4) ΑΞΔ ςξσ Δήμξσ ΖΟ Μάξσραπ πξσ ατξοά ρςημ έγκοιρη 
Σπξβξλήπ ποϊςαρηπ ςξσ Δήμξσ ρςξ Οοάριμξ αμείξ 

 ημ σπ’ αο. 227.3/2021 Απϊταρη ΔΡ ςξσ Οοάριμξσ αμείξσ (ΑΔΑ: ΦΕ2146Φ844-0ΗΗ) πεοί έμςανηπ 
ποάνεχμ  

 ςχμ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκ δξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ 
πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ 
και ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και 
τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ 
δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

 

Άοθοξ 3Ο σμβαςικά ςξιυεία 

α ρσμβαςικά ρςξιυεία καςά ρειοά ιρυϋξπ ρε πεοίπςχρη διατξοάπ είμαι: 
1. Ρϋμβαρη 
2. Διακήοσνη 
3. Λελέςη 
4. Ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ 
5. Οοξρτξοά Αμαδϊυξσ 
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Άοθοξ 4ξ Σόπξπ και Φοόμξπ Δκςέλερηπ ςηπ Τπηοερίαπ 

ϊπξπ εογαρίαπ ςξσ αμαδϊυξσ είμαι είςε ςξ γοατείξ ςξσ, είςε και η πεοιξυή ςξσ έογξσ ετϊρξμ ςξϋςξ 
απαιςείςαι. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ϋρςεοα απϊ έγκαιοη ποϊρκληρη ςχμ σπηοεριόμ ςηπ αμαθέςξσραπ 
αουήπ (ςηπ Σπηοερίαπ πξσ είμαι σπεϋθσμη  για ςημ παοακξλξϋθηρη εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςχμ 
επιβλεπϊμςχμ) μα ρσμμεςέυει ρε ρσρκέφειπ, μα παοέυει γοαπςέπ ή ποξτξοικέπ πληοξτξοίεπ ή ρσμβξσλέπ 
ρςιπ σπηοερίεπ ασςέπ και γεμικά μα παοέυει κάθε ρυεςική σπξρςήοινη πξσ κοίμει υοήριμη η αμαθέςξσρα 
αουή. 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η ρσμξλική ποξθερμία για ςημ πεοαίχρη ςξσ 
αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςϊπ ποξρδιξοίζεςαι ρςημ ευμική  Έκθερη και είμαι ςοείπ (3) μήμεπ. Ζ 
έμαονη ςηπ ρσμξλικήπ και ςχμ ςμημαςικόμ ποξθερμιόμ ρσμπίπςει, αμ δεμ ξοίζεςαι διατξοεςικά ρςξ 
ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ, με ςημ επξμέμη ςηπ σπξγοατήπ ςξσ. 

 

Άοθοξ 5ξ – Τπξγοατή και Παοακξλξύθηρη ςηπ ρύμβαρηπ 

Ζ δημϊρια ρϋμβαρη γεμικόμ σπηοεριόμ καςαοςίζεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή και σπξγοάτεςαι απϊ 
ασςήμ και ςξμ Αμάδξυξ. Ξ Αμάδξυξπ ποξρέουεςαι ρςημ έδοα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςημ σπξγοατή ςηπ 
ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δεμ δίμει δερμεσςικέπ για ςξμ Αμάδξυξ ξδηγίεπ χπ ποξπ ςξμ ςοϊπξ ςϊπξ και υοϊμξ 
παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ (π.υ. καθξοιρμϊπ ςξσ ςϊπξσ, ςοϊπξσ και υοϊμξσ κ.λπ.) και δεμ αρκεί 
επξπςεία και έλεγυξ ρε ασςϊμ. Ξ Αμάδξυξπ είμαι απϊλσςα σπεϋθσμξπ και ελεϋθεοξπ για ςημ ξογάμχρη ςηπ 
παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ και ςημ επιλξγή ςχμ σλικόμ και αμθοχπίμχμ μέρχμ για ασςή, ξογαμόμει ςημ 
παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ με δική ςξσ εσθϋμη και δικά ςξσ μέρα, παοέυει μϊμξμ ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ 
σπηοερίεπ ςηπ ρϋμβαρηπ, διαςηοεί ςημ ελεσθεοία και ςημ ποχςξβξσλία μα καθξοίζει ξ ίδιξπ ςιπ ρσμθήκεπ 
για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ, δεμ λαμβάμει εμςξλέπ και ξδηγίεπ δερμεσςικέπ για ςξμ ςοϊπξ παοξυήπ 
ςχμ σπηοεριόμ ςξσ, δεμ σπϊκειςαι ρςξμ έλεγυξ ή ρε μξμική και ποξρχπική ενάοςηρη απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή, δεμ ςελεί σπϊ ςιπ εμςξλέπ ςξμ πειθαουικϊ έλεγυξ και ςημ επξπςεία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, δεμ ςελεί 
σπϊ επίβλεφη καθξδήγηρη και έλεγυξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςξμ ςοϊπξ και ςξμ ακοιβή ποξρδιξοιρμϊ 
ςξσ υοϊμξσ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ, παοέυει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ απξκλειρςικά απϊ ςημ επαγγελμαςική 
ςξσ έδοα και δεμ εγκαθίρςαςαι ρςα γοατεία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, αρκόμςαπ καμξμικά ςημ 
επαγγελμαςική ςξσ δοαρςηοιϊςηςα ρςημ έδοα ςξσ είςε χπ τσρικϊ είςε χπ μξμικϊ ποϊρχπξ καθόπ ξι 
σπηοερίεπ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ απξςελξϋμ ςξ μξμαδικϊ κϋοιξ επάγγελμα ςξσ αλλά ρκξπεϋξσμ ρςημ παοξυή 
και παοάδξρη ρσγκεκοιμέμηπ σπηοερίαπ η ξπξία δεμ παοέυεςαι ξϋςε ρςξ υόοξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 
ξϋςε καςά πλήοεπ χοάοιξ, και με ςημ ξλξκλήοχρη και παοάδξρη ςχμ σπηοεριόμ λϋεςαι και η δημϊρια 
ρϋμβαρη σπηοεριόμ πξσ ρσμάπςεςαι υχοίπ μα απαιςείςαι καμία άλλη εμέογεια ή ποξωπϊθερη αμενάοςηςα 
απϊ ςημ ρσμβαςική ποξθερμία ςηπ 

Ζ διξίκηρη ςηπ ρϋμβαρηπ αρκείςαι απϊ ςημ σπεϋθσμη σπηοερία για ςημ παοακξλξϋθηρη εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, η ξπξία είμαι αομϊδια μα ξοίρει, και μα γμχρςξπξιήρει ρςξμ αμάδξυξ, ςα ποϊρχπα πξσ θα 
επιβλέφξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ. Για ςη διξίκηρη και ςημ επίβλεφη ςηπ ρϋμβαρηπ 
ιρυϋξσμ ςα ϊρα αμαγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 216 ςξσ Μ.4412/2016. 

 

Άοθοξ 6ξ – Αμξιβή- Σοόπξπ πληοχμήπ 

Ρσμβαςική αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ είμαι ςξ πξρϊ ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσ  ποξρτξοάπ. Ζ ρσμβαςική αμξιβή ςξσ 
αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ (ϊπχπ ένξδα μεςακιμήρεχμ, ειδικά και γεμικά ένξδα κ.λπ.) και ςξ 
επιυειοημαςικϊ ςξσ κέοδξπ, μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη και παοάδξρη ςχμ εογαριόμ. Δεμ αμαγμχοίζξμςαι 
λϊγξι ποξραϋνηρηπ ςηπ αμξιβήπ, εκςϊπ αμ αματέοεςαι διατξοεςικά ρςξμ μϊμξ. 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ξ αμάδξυξπ είμαι πλήοχπ και απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ϊλεπ ςιπ ειρτξοέπ, ξτειλέπ, 
ςέλη και άλλεπ πληοχμέπ ρςα ςαμεία κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ, σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ και ρσμςάνεχμ, 
επαγγελμαςικόμ, δημϊριχμ ή άλλχμ τξοέχμ, ϊπχπ ςα ΛΔΔΔ, ΔΤΙΑ, ΔΔ κ.λπ 

Ζ αμξιβή δεμ σπϊκειςαι ρε καμία αμαθεόοηρη για ξπξιξδήπξςε λϊγξ και αιςία και παοαμέμει ρςαθεοή και 
αμεςάβληςη καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
Υξοήγηρη ποξκαςαβξλήπ δεμ ποξβλέπεςαι. 
 
Άοθοξ 7ξ –Τπξυοεώρειπ ςξσ αμαδόυξσ 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει: 

1. άοςια εογαρία ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ επιρςήμηπ, ςηπ ςευμικήπ, και ςξσ επαγγέλμαςξπ 

2. αμαποξραομξγή ςχμ πεοιευξμέμχμ ςηπ εογαρίαπ αμάλξγα με ςιπ παοαςηοήρειπ ςηπ  επιβλέπξσραπ 

σπηοερίαπ 

3. αμαλσςικέπ ποξςάρειπ με ςεκμηοίχρη 
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4. παοάδξρη ςηπ σπηοερίαπ εμποϊθερμα και  

5. μα έυει παοξσρία ρςξ Δήμξ Ζ.Ο. Μάξσραπ ϊπξςε ασςή απαιςηθεί για ρσμεογαρία και ςημ σλξπξίηρη 

ςηπ σπηοερίαπ  

Άοθοξ 8ξ –  Τπξυοεώρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ 
Ξ Δήμξπ Ζ.Ο. Μάξσραπ  σπξυοεξϋςαι μα διεσκξλϋμει ςημ εογαρία ςξσ αμαδϊυξσ παοέυξμςαπ κάθε δσμαςή 
διεσκϊλσμρη ϊπχπ η ρσμεογαρία με ςημ διξίκηρη και η ρσμεογαρία με σπηοεριακξϋπ παοάγξμςεπ. 
 
Άοθοξ 9ξ – Αμχςέοα βία 
Ωπ αμχςέοα βία θεχοείςαι κάθε αποϊβλεπςξ και ςσυαίξ γεγξμϊπ πξσ είμαι αδϋμαςξ μα ποξβλετθεί έρςχ 
και εάμ για ςημ ποϊβλεφη και απξςοξπή ςηπ επέλεσρηπ ςξσ καςαβλήθηκε σπεοβξλική επιμέλεια και 
επιδείυθηκε η αμάλξγη ρϋμερη. Ξ ϊοξπ πεοί αμχςέοαπ βίαπ εταομϊζεςαι αμάλξγα και για ςξμ εμςξλέα 
ποξραομξζϊμεμξπ αμάλξγα. 
 
Άοθοξ 10ξ – Αμαθεώοηρη ςιμώμ 
Ξι ςιμέπ δεμ σπϊκειμςαι ρε καμία αμαθεόοηρη για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή αιςία, αλλά παοαμέμξσμ ρςαθεοέπ 
και αμεςάβληςεπ. 
 
Άοθοξ 11ξ – Πξιμικέπ Ρήςοεπ 
Αμ ξ αμάδξυξπ, με σπαιςιϊςηςά ςξσ δεμ ςηοεί ςιπ ρσμβαςικέπ ποξθερμίεπ πεοαίχρηπ ςχμ εογαριόμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ή εκςελεί ςη ρϋμβαρη πλημμελόπ, βαοϋμεςαι με πξιμικέπ οήςοεπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 218. 

Ξι πξιμικέπ οήςοεπ επιβάλλξμςαι με απϊταρη ςηπ Σπηοερίαπ και κξιμξπξιξϋμςαι ρςξ αμάδξυξ. 
Διρποάςςξμςαι μέρχ ςηπ πιρςξπξίηρηπ πξσ εκδίδεςαι αμέρχπ μεςά ςημ επιβξλή ςξσπ, ή ρε πεοίπςχρη 
σπξβξλήπ έμρςαρηπ, μέρχ ςηπ πιρςξπξίηρηπ πξσ εκδίδεςαι αμέρχπ μεςά ςημ απϊοοιφη ςηπ έμρςαρηπ απϊ 
ςημ αομϊδια σπηοερία. 

 

Άοθοξ 12ξ –  Έκπςχρη αμαδόυξσ 
Δάμ ξ αμάδξυξπ δεμ εκπληοόρει ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ 
εμςξλέπ ςηπ  σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςη ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ  και εάμ σπεοβεί 
σπαίςια ςη ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μπξοεί μα κηοσυθεί έκπςχςξπ, ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 203 ςξσ Μ. 4412/16. 
 
Άοθοξ 13ξ – Παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρύμβαρηπ 
Ζ παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ – παοαδξςέχμ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 219 ςξσ 
Μ.4412/2016 απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή παοαλαβήπ. ξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ εγκοίμεςαι απϊ 
ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ με απϊταρή ςξσ η ξπξία κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά και ρςξμ αμάδξυξ, 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 219 ςξσ Μ. 4412/2016. 
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