
 1 

 

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης : 33 / 2021 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ         Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των 

ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληροφορίες : Α. Τζιάτζης 
Τηλ: 2541352416 
e-mail: aris@avdera.gr 

 

  
  

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

  

Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων  
του Δήμου Αβδήρων 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός    

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 



 2 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια των 

απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου 

Αβδήρων» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα,στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται  η 

προμήθεια των κάτωθι οχημάτων: 

 

Δεκατρείς (13) σταθμοί φόρτισης των οχημάτων  

 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αβδήρων. 
 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, πρόσφατης κατασκευής, 
σύγχρονης τεχνολογίας του τελευταίου εξελιγμένου τεχνολογικά τύπου. Θα έχουν 
μέγιστο χρόνο παράδοσης έως 6 μήνες.  

 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα 
είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή 
μικρότερη του 5%. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου 
Αβδήρων 

 1 Σταθμοί φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων 31681500-8 (Συσκευές  φόρτισης) 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό 

σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 

(40.837,28€) για το υποέργο 2 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και θα 

βαρύνει σχετικό Κωδικό Αριθμό (ΚΑ),ο οποίος θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

του Δήμου Αβδήρων έτους 2022 και 2023 μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης 

ένταξης της προμήθειας στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Η δημοπράτηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής 

πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gr),  µε κριτήριο ανάθεσης βάση βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής , και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021. 

http://www.promitheus.gr/
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου 

Αβδήρων 
 

Α/Α        ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ(€) 

 
ΤΕΜ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

Φ.Π.Α. %24
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 
Σταθμοί φόρτισης των 
ηλεκτρικών οχημάτων 

2.533,33 13 32.933,29 7.903,99 40.837,28 

ΣΥΝΟΛΟ 32.933,29 7.903,99 40.837,28 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

 

Σταθμοί φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην 

προμήθεια δεκατριών (13) σταθμών φόρτισης, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη 

φόρτιση των υπό προμήθεια οχημάτων. 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5% της 

αναφερόμενης τιμής. 

B. TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Ο σταθμός φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του οχήματος θα 

πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

 

 Τριφασική παροχή, max 32 A, ισχύος εξόδου 11kw (δυνατότητα ρύθμισης 

και σε χαμηλότερηισχύ ή υψηλότερη ως 22kW max) 

 1 ρευματοδότης / πρίζα IEC 62196 Type 2 Mode3 ο οποίος θα υποστηρίζει 

πρωτόκολλο επικοινωνίας με όχημα με βάση το πρότυπο IEC 61851-:2017 

 Ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής ρεύματοςDC, 6mA 

 Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου 

 Προστασία υπέρτασης MCB 40A 

 Δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σεευφυή φορτιστή 

 Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 έως +50 °C 

 Δείκτης στεγανότητας IP 56 

 Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ10 

 Διαστάσεις: 45cm x 27 cm x 13 cm 

 

Προσφορές που καλύπτουν τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα 

βαθμολογούνται με 100 βαθμούς. Οι προσφορές που υπερκαλύπτουν τα παραπάνω 

τεχνικά χαρακτηριστικά θα βαθμολογούνται με 2 βαθμούς επιπλέον για κάθε 

στοιχείο που υπερκαλύπτουν. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα 

επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (Max 120 βαθμοί). 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ–ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται 

γενική εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, χωρίς περιορισμό ωρών  χρήσης, από 

την οριστική παραλαβή. Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς 

για την κάλυψη των φορτιστών σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως, τουλάχιστον για 

δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Εγγύησης καλής λειτουργίας επιπλέον της υποχρεωτικής, θα αξιολογηθεί από την 

επιτροπή αξιολόγησης, με βάση την παρακάτω κλίμακα: 

-Εως 3 (τρία) έτη επιπλέον της υποχρεωτικής (100 βαθμοί), 1 βαθμό ανά έτος. 

-Από το 4ο (τέταρτο) έτος επιπλέον της υποχρεωτικής και για κάθε επιπλέον έτος, 

1,5 βαθμό ανά έτος. 

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας 

(120 βαθμοί max). 

 

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Η τελική παράδοση των φορτιστών θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου με τα 

έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.. 

Η παράδοση των φορτιστών θα γίνει εντός διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών. Ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Θα αξιολογηθεί ανάλογα ο μικρότερος χρόνος παράδοσης (όλων των οχημάτων). 

Κάθε 15 ημερολογιακές ημέρες λιγότερες των 270, θα βαθμολογούνται με επιπλέον 

2 βαθμούς της βασικής.  

*Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας 

(120 βαθμοί max).  
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, 

χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα 

εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα  εγχειρίδια 

και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

(Κάθε πρόσθετη παροχή θα λαμβάνει 2 βαθμούς στην αξιολόγηση επιπλέον της 

βασικής. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια 

βαθμολογίας 120 βαθμοί max). 

 

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα 

καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86):  

Δ.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία 

του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα.  

Δ.2. Έκθεση-αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος που αντιστοιχούν 

στα αναφερόμενα στην παρ. Γ. της μελέτης. 

Δ.3. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του 

οχήματος, όπου θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην 

Τεχνική Περιγραφή. 

Δ.4. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Δ.5. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών 

από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), θα κινητοποιείται και θα 

αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον 

φορέα, ανάλογα με την βλάβη. 

Δ.6. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν  τους φορτιστές σε δικό 

τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του 

εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην 

Ελλάδα, στην οποία  θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 

τουλάχιστον επί 10 έτη. 
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Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο 

(αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική 

Γλώσσα.  Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η 

παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του 

δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή  

 

Δ.7. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων 

ανταλλακτικών σε χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 10 

ημερών 

Δ.8. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. 

Δ.9. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση  των 

οδηγών και συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει. 

Δ.10. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν τους 

φορτιστές, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των 

απαιτούμενων από τις παραπάνω Τεχν.  Προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι:  

-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε 

όλες θα απορρίπτονται. 

-Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερθέντων 

φορτιστών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα 

στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 

 

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία : 

Ε.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, 

καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν 

συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 
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Ε.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: 

Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 

α) Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για 

παράδοση των υπό προμήθεια φορτιστών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο 

Δήμο. 

Ε.3. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και 

όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Ε.4. Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης των σταθμών φόρτισης οχημάτων 

 

ΣΤ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α CPV Είδος 
Μον.

Μέτρ. 

Ποσ

ότ. 

Τιμή μον. 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1.  31681500-8 
Σταθμοί φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων 
Τεμ. 13 2.533,33 32.933,29 

 

 

Φ.Π.Α 

24% 
7.903,99 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 40.837,28 

  * Οι τιμές  πάρθηκαν από το ελεύθερο εμπόριο 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

(σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) 

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας  (Συντ. βαρύτητας 70%) 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – 

Max: 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου 

x συντ/τη 

βαρύτητας 

1 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τριφασική παροχή 

 Ρευματοδότης 

 Ανίχνευση διαρροής ρεύματος 

 Περίβλημα 

 Προστασία υπέρτασης 

 Δυνατότητα αναβάθμισης 

 Θερμοκρασίες λειτουργίας 

 Δείκτης στεγανότητας 

 Δείκτης αντοχής σε κρούση 

 Διαστάσεις 

 

100-120 8  

100-120 6  

100-120 6  

100-120 6  

100-120 8  

100-120 6  

100-120 8  

100-120 8  

100-120 8  

100-120 6  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  70  

 

Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης  (Συντ. βαρύτητας 30%) 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – 

Max: 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός 

κριτηρίου x 

συντ/τη 

βαρύτητας 

1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

Εγχειρίδια και εκπαίδευση 
100-120 12 

 

2 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη 
100-120 10 
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3 Χρόνος παράδοσης 100-120 8  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  30  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β)= 

(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ 

Ομάδας) 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

οικονομικής προσφοράς  

(Ο.Π) προς το  άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) 

 

Λόγος Προσφοράς =  Ο.Π/ Α.Σ.Σ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ»  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 

1. 

ΓΕΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
2. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3. 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (τεχνική 
βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6. 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 

 

 

 

 

 

 

……/…../202… 
Ο Προσφέρων 

 
(υπογραφή – σφραγίδα) 

ή 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 
                    (υπογραφή – σφραγίδα 
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Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο συγγραφής 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης 

των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων». Το τεύχος συγγραφής 

υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε 

συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συµβατικών τευχών, πρόκειται να 

γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού.  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ 'εξουσιοδότηση  αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως:  

α) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021   

(Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 β) του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 - 2013»,  

γ) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

δ) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

ε) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

στ) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

 ζ) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

η) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

θ) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  
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ι) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

ια) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις”, 

ιβ) του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 

π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

ιγ) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

ιδ) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, ιε) του ν. 2121/1993 (Α' 25) 

“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 ιστ) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, ιζ) το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 ιη) της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

 ιθ) της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

κ) του ν. 4555/2018 (Α’ 133) ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις’’ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο :Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Η Διακήρυξη  

β) Τεχνικές Προδιαγραφές  

γ) Τεχνική Έκθεση  

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξειςτου ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 

4782/2021  . 

 

Άρθρο 5ο :  Δικαιολογητικά συμμετοχής/Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν, τουλάχιστον και όπως θα καθοριστούν 

στην Διακήρυξη:  

α) Το ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021  ,  

 

β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021   και στην παρούσα 

διακήρυξη, 

 

 γ) Τη Δήλωση χώρας προέλευσης των προϊόντων (δεν απαιτείται για προϊόντα 

προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

 

 δ) Τα Έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), 

 

 ε) Τη Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές 

Προδιαγραφές”, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται, για κάθε τμήμα για το οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά 

όλα τα αναφερόμενα στοιχεία που αναφέρονται στον τεύχος ‘’Τεχνικές 

Προδιαγραφές’’ για κάθε ένα από τα τμήματα για τα οποία επιθυμούν να 

υποβάλλουν προσφορά. 

 

 

Άρθρο 6ο :     Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά: Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής κάθε είδους, η οποία 

εκτιμάται βάσει των αναφερόμενων ομάδων κριτηρίων, με τους συντελεστές 

βαρύτητας της κάθε ομάδας και του κάθε κριτηρίου ξεχωριστά για κάθε ένα υπό 

προμήθεια είδος. 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία 

της προσφοράς για κάθε είδος, θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Άρθρο 7ο :    Εγγυήσεις συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής 

αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών.  

Για την κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα από τα υπό προμήθεια είδη, η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 
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Άρθρο 8ο :       Προθεσμία και τρόποι εκτέλεσης–παραλαβής της προμήθειας- 

‘Έκπτωση του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στην προθεσμία που 

αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο 

που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Αβδήρων                                                                                                             

. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 

4782/2021  . Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021  . 

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την 

παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σύμφωνα με το ν. 4782/2021   και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται τουλάχιστον με τους ακόλουθους τρόπους:  

• Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων 

 • Μακροσκοπικός έλεγχος  

• Μηχανική εξέταση  

• Πρακτική δοκιμασία  

• Κάθε άλλος τρόπος που θεωρηθεί αναγκαίος κατά τη διάρκεια της παραλαβής  

• Σημειώνεται ότι για την οριστική παραλαβή του κάθε οχήματος είναι αναγκαία η 

έκδοση της απαιτούμενης άδειας (άδεια κυκλοφορίας, άδεια χρήσεως, κλ.π.) η 

οποία θα γίνει με ενέργειες και έξοδα του αναδόχου. Ο Δήμος Αβδήρων                                                                                                              

υποχρεούται να συνεργαστεί με τον εκάστοτε ανάδοχο για την έκδοση των αδειών.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 

πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –

απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021   τα οποία 

κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 9ο :    Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση 
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4782/2021  . 

 

Άρθρο 10ο :     Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής 

αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 

δύο (2) έτη (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή τότε αυτή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη).  

Κατά το χρόνο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα 

τμήματα του εξοπλισμού που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά εκτός αν αυτά 

θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ. φίλτρα, λαμπτήρες, κ.λ.π.) ή αν η βλάβη οφείλεται σε 

κακό χειρισμό ή ακραίους εξωγενείς παράγοντες.  

Η εγγύηση έναντι σκουριάς θα είναι τρία (3) τουλάχιστον έτη. Όλες οι επισκευές θα 

γίνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 

 

Άρθρο 11 :   Τρόπος πληρωμής-φόροι-τέλη-κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών, θα γίνει μετά τη διενέργεια της προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο) και την 

κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Αβδήρων                                                                                                             . 

 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης 

εκτός του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 12 :   Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατική αξίας των υπό προμήθεια υλικών. 

 

Άρθρο 13ο :   Ανταλλακτικά 
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την 

κάλυψη των συνήθων απαιτήσεων για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών. 
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