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1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

   ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

 Με ηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ. Ζ ελ ιφγσ 

παξνρή ππεξεζίαο έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζηελ θαηάξηηζε 

θαθέινπ .Φ.Ζ.Ο., ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Π.1α: Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο - Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 

 Π.1β: Υσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο - ελάξηα 

αλάπηπμεο δηθηχνπ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο 

 Π.2: Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 

 Π.3: Οινθιήξσζε Φαθέινπ - Δθαξκνγή ρεδίνπ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο : 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4555/2018, (Α/133) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο- Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»]…», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2021, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 



, 

 

 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 201.6/2020 απφθαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 61/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνδνρή 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

 ην ππ΄αξηζκ. ΦΔΚ 4380/Β/2021 αλαθνξηθά κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο 

Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4710/2021 «Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Πξάζηλν Σακείν. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α..:  30.6162.0017 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Φνξέα. 

 

1.2 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ - ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα άκεζν πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη άιισλ αέξησλ ξχπσλ απφ ηηο κεηαθνξέο, ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν «Μεηάβαζε 

ζηελ θηλεηηθφηεηα ρακειψλ εθπνκπψλ: Μέηξα πξνψζεζεο θαη ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

ειεθηξνθίλεζεο». Σν ελ ιφγσ λνκνζρέδην έρεη σο ζηφρν ηελ επζπγξάκκηζε ηεο πνιηηηθήο ηεο 

ρψξαο κε ηελ «Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρακειψλ εθπνκπψλ» θαη σο εθ 

ηνχηνπ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο, ηε δηείζδπζε ζηε ρψξα ησλ νρεκάησλ ρακειψλ θαη κεδεληθψλ εθπνκπψλ, θαη, 

ηέινο ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο. ην πιαίζην απηφ, 

πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε εθπφλεζε «ρέδηνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ» (.Φ.Ζ.Ο.). 

Χο «ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.)» νξίδεηαη ην πξφγξακκα ρσξνζέηεζεο 

δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαλνληθήο ή πςειήο ηζρχνο θαη ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο Ζ/Ο, πνπ εθπνλείηαη απφ ηνπο δήκνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ λ. 4710/2021 «Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 



, 

 

 

142). Δπηπιένλ, κε ην ππ΄αξηζκ. ΦΔΚ 4380/Β/2021, θαζνξίδνληαη νη Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα 

Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396). 

Σεσνολογίερ θόπηιζηρ ηλεκηποκίνηηυν οσημάηυν 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, ε θφξηηζε κε επαγσγή θαη ε θφξηηζε κε 

επαθή. Ο πξψηνο ηχπνο θφξηηζεο κε επαγσγή, γίλεηαη ρσξίο επαθή θαη ε κεηαθνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γίλεηαη αζχξκαηα κέζσ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Απηή ε κέζνδνο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

αλζεθηηθφηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηεο απμεκέλεο ζπκβαηφηεηαο θαη αληνρήο 

ησλ ηκεκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξφιν πνπ ε επαγσγηθή 

θφξηηζε παξέρεη επθνιίεο ζηνπο νδεγνχο, ε κέζνδνο δελ έρεη πςειά επίπεδα απφδνζεο πνπ 

ζεκαίλεη φηη κεηαμχ ησλ άιισλ απαηηείηαη θαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο γηα ηελ θφξηηζε. Απηή ε 

ηερλνινγία απαηηεί πξνζεθηηθέο εθηηκήζεηο σο πξνο ην εχξνο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο δεκηνπξγνχληαη δπλάκεηο απηεπαγσγήο κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή 

αλεπηζχκεηεο ζεξκφηεηαο. Δπίζεο, ην θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη απμεκέλν ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ επαγσγήο. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο θφξηηζεο κε επαθή, είλαη κία ζπκβαηηθή κέζνδνο θφξηηζεο φπνπ ε κεηαθνξά 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαθέξεηαη κέζσ κεηαιιηθνχ αγσγνχ (θαισδίνπ) απφ ηνλ θνξηηζηή ζην 

φρεκα. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ηφζν ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο φζν θαη ηεο αληνρή ηνπο. Ζ κέζνδνο 

θφξηηζεο κε επαθή, είλαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη έρεη δχν ηχπνπο θφξηηζεο, θφξηηζε ζην φρεκα (on-

board) θαη θφξηηζε εθηφο νρήκαηνο (off-board) απφ εμσηεξηθφ ζχζηεκα ηαρείαο θφξηηζεο (ultra-

fast). ηελ κέζνδν on-board, ε θφξηηζε γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο κέζσ ηνπ θνξηηζηή 

πνπ δηαζέηεη ην φρεκα. Απηή ε κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα θφξηηζε ησλ νρεκάησλ θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαηνηθηψλ θαζψο θαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ θνξηηζηή 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο. ηελ κέζνδν off-

board, ε θφξηηζε γίλεηαη κέζσ εμσηεξηθνχ ηαρπθνξηηζηή ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ παξαθάκπηεη ηνλ 

θνξηηζηή ηνπ νρήκαηνο, θάηη παξφκνην κε ηνλ εθνδηαζκφ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ ζηα πξαηήξηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ αμφλσλ.  

Οη ππνδνκέο θφξηηζεο, κπνξεί λα δηαηξεζνχλ ζε ηξία επίπεδα  (Yong, J. Y., Ramachandaramurthy 

et al, 2015 & Tie S. F., Tan C. W., 2013):  

1. ην πξψην επίπεδν, πεξηιακβάλνληαη νη ππνδνκέο θφξηηζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο 

ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο. Ζ θφξηηζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ επηιέγεηαη λα γίλεηαη θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ θζελφηεξνπ ηηκνινγίνπ θαη απνθεχγνληαο ην ζεκείν 

ππεξθφξησζεο ηνπ δηθηχνπ πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ θφξηηζε ζηηο 

θαηνηθίεο πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ηχπνπο (ηχπνο 1 θαη 2), φπνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο αζθαιείαο. Μηα πιήξεο επαλαθφξηηζε άδεηαο κπαηαξίαο απφ κηα ζπλεζηζκέλε 

κνλνθαζηθή παξνρή (16A, 3,3 kW), φπσο απηέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθηαθέο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 6 έσο 8 ψξεο, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαισδίνπ, ηεο ζπζθεπήο θφξηηζεο θαη ηεο κπαηαξίαο.  

2. Σν δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζηηο ππνδνκέο θφξηηζεο πνπ βξίζθνληαη ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο, π.ρ. ζε πεδνδξφκηα, ζε πνιπθαηαζηήκαηα, ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, 

ζε ρψξνπο εξγαζίαο θ.ι.π. Οη ππνδνκέο έρνπλ ελζσκαηψζεη επθπή ζπζηήκαηα ρξέσζεο 

θφξηηζεο θαη πιεξσκήο.  

3. Σν ηξίην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ηαρείαο θφξηηζεο (ultra-fast) κε ρξήζε 

εηδηθήο ηερλνινγίαο εθηφο νρήκαηνο (off-board κέζνδνο). Οη ζηαζκνί απηνί βξίζθνληαη ζε 

απηνθηλεηφδξνκνπο θαη παξέρνπλ θφξηηζε ζε ιηγφηεξν απφ 20min. Οη ζπζθεπέο 
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ηαρπθφξηηζεο είλαη απηφλνκεο θαη παξέρνπλ ζπλερέο ξεχκα πςειήο έληαζεο θαηεπζείαλ ηελ 

κπαηαξία παξαθάκπηνληαο ηνλ θνξηηζηή ηνπ νρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην φρεκα 

δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ηαρπθνξηηζηή, κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ελαιιαζζφκελν ξεχκα 

(AC) κε ηζρχ έσο 44kW. Οη ηαρπθνξηηζηέο δηαζέηνπλ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ην ειεθηξηθφ 

φρεκα, ψζηε λα ξπζκίδεηαη αλαιφγσο ε έληαζε ηεο θφξηηζεο ρσξίο λα θαηαπνλνχληαη ηα 

ζηνηρεία ηεο κπαηαξίαο. Μηα επαλαθφξηηζε ζε πνζνζηφ 85% - 90% ηεο κπαηαξίαο δηαξθεί 

απφ 20 έσο 30min αλάινγα θαη κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Πξνυπφζεζε ηεο 

ηαρπθφξηηζεο είλαη ε χπαξμε αληίζηνηρεο δπλαηφηεηαο ηνπ νρήκαηνο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ ηαρπθνξηηζηψλ ζπλερνχο ξεχκαηνο ην θαιψδην κε ην αληίζηνηρν βχζκα είλαη πάληνηε 

ελζσκαησκέλα ζηε ζπζθεπή ηαρπθφξηηζεο. 

Πίνακαρ. Καηηγοπίερ και διαθέζιμερ ηεσνολογίερ θόπηιζηρ ηλεκηποκίνηηων οσημάηων 

Καηηγοπία on-board off-board 

 επίπεδο 1 επίπεδο 2 επίπεδο 3 

 θαηνηθίεο 
δεκφζηνη 

ρψξνη 
ζηαζκνί θφξηηζεο 

(ultra-fast) 

 

Σύπορ 1 
Βπαδεία θόπηιζη από 
πεςμαηοδόηη γενικήρ 

σπήζευρ 

Σύπορ 2 
Βπαδεία θόπηιζη από 
πεςμαηοδόηη γενική 
σπήζευρ με διάηαξη 
πποζηαζίαρ καηά ηηρ 

ηλεκηποπληξίαρ επί ηος 
καλυδίος 

Σύπορ 3 
Από βπαδεία 

έυρ και 
ημιηασεία 

θόπηιζη από 
ειδικό 

πεςμαηοδόηη 

Σύπορ 4 
Σασεία/Τπεπηασεία 

θόπηιζη από 
εξυηεπικό 

θοπηιζηή πος 
παπέσει ζςνεσέρ 

πεύμα 

Ηλεκηπικά 
σαπακηη-
πιζηικά 

Μνλνθαζηθφ 
ξεχκα 

220Vac, 16A 
3kW 

Σξηθαζηθφ 
ξεχκα 

380Vac, 
16A 11kW 

Μνλνθαζηθφ 
ξεχκα 

240Vac,    
32A 7kW 

Σξηθαζηθφ 
ξεχκα 

380Vac, 
32A 24kW 

Σξηθαζηθφ 
ξεχκα 380Vac, 

63A 43kW 

πλερέο ξεχκα 500-
700Vdc 

100-125A              
50-87kW 

Υπόνορ 
θόπηιζηρ 

6-8 ψξεο 2-3 ψξεο 4-5 ψξεο 1-2 ψξεο 20-30 ιεπηά <20 ιεπηά 

Αζθάλεια 
Πξνζηαζία απφ 
ππεξθφξησζε 

Βαζηθή πξνζηαζία απφ 
ππεξθφξησζε θαη 

ειεθηξνπιεμία 

Βαζηθή 
πξνζηαζία κε 

ζχζηεκα 
ειέγρνπ 

Βαζηθή πξνζηαζία 
κε ζχζηεκα ειέγρνπ 

Σςπο-
ποίηζη 

NF-C-15100 IEC 61851-1 IEC60309 
IEC62196-2 
IEC61851-1 

IEC62196-3 
IEC61851-1 

Ακπο-
δέκηηρ 

ζπκβαηηθφο ζπκβαηηθφο 
εηδηθφο (multi 

pin) 
ζπλερνχο ξεχκαηνο 

 

ηπαηηγική συποθέηηζηρ 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηαζκψλ θφξηηζεο είλαη: 

 Ηδησηηθνί ζηαζκνί θφξηηζεο εθηφο νδνχ: ζε θαηνηθίεο ή ρψξνπο εξγαζίαο 

 Ζκη-δεκφζηνη ζηαζκνί θφξηηζεο: βξίζθνληαη ζε ηδησηηθφ ρψξν αιιά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο (εκπνξηθά θέληξα, μελνδνρεία). Ζ πξφζβαζε ζηνπο ζηαζκνχο 



, 

 

 

είλαη ζπλήζσο απνθιεηζηηθή γηα ηνπο πειάηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ θαη πνιιέο θνξέο 

νη ηδηνθηήηεο δελ ρξεψλνπλ ηε θφξηηζε, αιιά ηελ αμηνπνηνχλ σο κηα επθαηξία marketing. 

 Γεκφζηνη ζηαζκνί θφξηηζεο: Σνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε ζεκεία ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ 

ή ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  

Δπίζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε: 

 Γεκφζηνπο ζηαζκνχο παξά ηελ νδφ (on street): Κέληξν ησλ πφιεσλ, νδνχο, ηνπξηζηηθά 

ζεκεία 

 Γεκφζηνπο ζηαζκνχο εθηφο νδνχ (off street): Δκπνξηθά θέληξα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

πάξθα, ρψξνη πξαζίλνπ θ.η.ι. 

 Ηδησηηθνχο ζηαζκνχο εθηφο νδνχ: Καηνηθίεο 

Ζ επηινγή βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. ε πεξηνρέο πεξηαζηηθέο, κε θχξηα 

ρξήζε γεο ηελ θαηνηθία, πξνηείλεηαη ε ιχζε ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο ζηηο θαηνηθίεο. Αληίζεηα ζε 

ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, πξνηείλεηαη ε ιχζε 

ησλ ζηαζκψλ παξά ηελ νδφ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ησλ ζηαζκψλ, είλαη: 

 Εήηεζε: Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο θαη έιθεη κεγάιν αξηζκφ 

κεηαθηλήζεσλ. 

 Οξαηφηεηα/πξνζβαζηκφηεηα: Να βξίζθεηαη πιεζίνλ πνιπζχρλαζησλ ρξήζεσλ γεο (θηήξηα 

γξαθείσλ, εκπνξηθά θέληξα, πεξηνρέο θαηνηθίαο). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

κία κνξθή δηαθήκηζεο. 

 Κνηλφρξεζηνο ρψξνο: Ο απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζην δηαζέζηκν πεδνδξφκην. 

 Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνδνρή.  

 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο: Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ 

θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή. 

 Ζιεθηξηθή ζχλδεζε: Να κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 

(παξνρή, απψιεηεο θ.η.ι.) 

 Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη απφ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

Δμπόδια ζηην πποώθηζη ηυν ηλεκηποκίνηηυν οσημάηυν 

 Τςειφ θφζηνο αγνξάο: Δίλαη ζπλήζσο 10.000 € πςειφηεξν απφ έλα ζπκβαηηθφ φρεκα. 

Χζηφζν, νη ππνςήθηνη αγνξαζηέο Η.Υ θαίλεηαη λα αγλννχλ ην θαηά πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο 

ηδηνθηεζίαο ελφο ειεθηξηθνχ νρήκαηνο. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ φρεκα 

θπκαίλεηαη απφ 5.000 σο 20.000 € (γηα κηα 4εηία ιεηηνπξγίαο θαη γηα ρξήζε 20.000km/έηνο) 

 Γηαζεζηκφηεηα: Μηθξφο αξηζκφο δηαζέζηκσλ ειεθηξνθίλεησλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά.  

 Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο: Οη ππνςήθηνη αγνξαζηέο δελ έρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ηηο επηινγέο θφξηηζεο. 

 Σερλνινγηθή αβεβαηφηεηα 

Μέηπα πποώθηζηρ ηλεκηποκίνηηυν οσημάηυν 

 Δπξσπατθή Ννκνζεζία 
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o Μείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. Ο κέζνο ζηφρνο γηα ην 

2021 είλαη 95g CO2 /km. 

o Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο (Renewable Energy Directive, EU 

2009c) 

● Πξσηνβνπιίεο ζε εζληθφ επίπεδν 

o θνξναπαιιαγέο γηα ηνπ ηδηνθηήηεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ,  

o πςειφηεξνο θφξνο ζηα νξπθηά θαχζηκα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απηφκαηα ηελ 

ειεθηξνθίλεζε νηθνλνκηθφηεξε ιχζε 

o απαιιαγή απφ ηέιε ηαμηλφκεζεο 

o κεησκέλα ηέιε θπθινθνξίαο 

● Πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

o αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ ζηφισλ νρεκάησλ 

o πξφλνηα γηα πξνζθνξά ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα (εθηφο νδνχ 

θαη παξά ηελ νδφ) 

o παξνρή απνθιεηζηηθψλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο γηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα 

o κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ 

o πξφζβαζε ζε πεξηνρέο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα 

o εθπηψζεηο ζηα δηφδηα 

o εθζηξαηείεο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο νδεγψλ. 

 

Απαιηήζειρ δικηύος 

● Θα πξέπεη λα απμεζεί ε αληνρή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δήηεζε γηα 
ειεθηξηζκφ θαη ηε δηάηαμε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζηαζκνχ θφξηηζεο. Ακθφηεξα απμάλνπλ ηελ 
πνιππινθφηεηα ηνπ δηθηχνπ. 

● Αλάγθε γηα πνηνηηθφ εμνπιηζκφ θαη ππνδνκή . Ζ εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ζηαζκψλ θφξηηζεο 
απαηηεί κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη δίθηπν δηαλνκήο πνπ ζα 
αληηκεησπίδεη  ηελ ππεξθφξηηζε θαη ηηο απνθιίζεηο ζηελ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο. 

 

Γηα κηα πφιε πνπ εμεηάδεη ηελ ηνπνζέηεζε ζεκείσλ θφξηηζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνζνρή 

σο πξνο ηνλ ηχπν ρξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη ηα ζεκεία θφξηηζεο. Δάλ ζεσξεζεί πξννξίδνληαη γηα 

νρήκαηα παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ θαη πςειήο απφδνζεο, ζα ρξεηαζηνχλ ζεκεία ηαρείαο 

θφξηηζεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ επαλαθφξηηζεο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο 

επηθεληξψλνληαη ζε ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο θφξηηζεο ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θεθαιαίνπ πνπ 

απαηηείηαη αιιά θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ κνλάδσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο αζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζε νδνχο, νη εγθαηαζηάζεηο θφξηηζεο πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθή θφξηηζε. Έλαο 

απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο κε ηελ δεκηνπξγία ζεκείσλ θφξηηζεο ζε νδνχο, είλαη λα είλαη 

νξαηά πξνο ηνπο νδεγνχο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ θαη λα ηνπο εκπλένπλ εκπηζηνζχλε. Οη 

ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο θφξηηζεο κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ην 

ππάξρνλ δίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ αζηηθφ θσηηζκφ.  

Έηζη, είλαη εχθνιε ε εγθαηάζηαζε ηνπο. Οη κνλάδεο ηαρείαο θφξηηζεο, ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ 

απαηηήζεσλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο θαζψο θαη ζα πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο.  
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Γεληθφηεξα, ηα ζεκεία θφξηηζεο πνπ ππάξρνπλ ζην δξφκν ηνπνζεηνχληαη δίπια ζε ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο γηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα. ε πεξηνρέο φπνπ ζέηνληαη δεηήκαηα ζηελψζεσλ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, θαζψο θαη παξεκπνδίδνληαη ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πξνηηκψληαη 

ηνπνζεζίεο εθηφο νδνχ ή πάλσ ζε ηνίρν. 

Σφπνη ηνπνζεζίαο: 

● Κέληξν ηεο πφιεο, θχξηεο αξηεξίεο, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα 

● Πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο 

● Υψξνη ζηάζκεπζεο: Γεκφζηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

● Κηίξηα αλαςπρήο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

● Δκπνξηθά θέληξα 

● Πάξθα θαη άιινη ρψξνη πξαζίλνπ 

● Ηδησηηθνί ρψξνη θφξηηζεο 

Μεηά ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ επηινγή ηεο γεληθήο ζέζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξνη 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ: 

● Εήηεζε: Απηφ κπνξεί λα είλαη είηε γηα ηελ πθηζηάκελε είηε γηα ηελ πηζαλή δήηεζε (π.ρ. κέζσ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ) 

● Οξαηφηεηα / πξνζβαζηκφηεηα: Οη ζέζεηο πνπ είλαη νξαηέο, πξνζβάζηκεο θαη 

πνιπζχρλαζηεο είλαη πην πηζαλφ λα απμήζνπλ ηφζν ηελ επαηζζεηνπνίεζε φζν θαη ηελ 

ρξήζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνλνκηαθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα ρακειψλ ξχπσλ 

πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφζζεην θίλεηξν γηα ηελ 

ρξήζε ηεο ππνδνκήο. 

● Γηαηνκή πεδνδξνκίνπ: Αλάινγα κε ηελ ππνδνκή ησλ ζεκείσλ θφξηηζεο θαη ηελ δηαηνκή ηνπ 

πεδνδξνκίνπ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εκπφδην γηα ηνπο πεδνχο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ηνπ ειεχζεξνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ 

● Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνδνρή: Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ζεκείσλ θφξηηζεο 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, κπνξεί λα ππάξρνπλ ζθέςεηο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο πνπ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ή λα παξεκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζπλδπαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα 

«θαζαξά νρήκαηα» θαη ηα νθέιε ηεο ειεθηξνθίλεζεο 

● Γηάηαμε/ηνπνζεζία: ζα πξέπεη λα κειεηεζεί αλ ζα είλαη ζε λέν ζεκείν ή ζα γίλεη 

αλαθαηαλνκή πθηζηάκελνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

● Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο: Μειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, φπσο ηεο 

απαξαίηεηεο θαισδίσζεο, ηελ πεγέο ελέξγεηαο θ.α. 

● Εεηήκαηα θπθινθνξίαο: Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ζα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, θαη ην πψο ζα εθαξκνζηνχλ νη αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ζηάζκεπζεο 

● ΑκεΑ: Πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί αλ ζα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκα απφ ΑκεΑ. Απηφ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο χςνπο θαη ηνπνζεζίαο. 

 

Σποθοδοζία ζημείυν θόπηιζηρ 

Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 



, 

 

 

42863/438/27.05.2019 (ΦΔΚ 2040 Β’ / 04.06.2019). 

Γιασείπιζη ζςζηήμαηορ 

Οη πφιεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα θφξηηζεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ αλνηρηψλ θαη 

πεξηνξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ πξφζβαζεο. Ζ αλνηρηή πξφζβαζε αλαθέξεηαη γεληθά ζε ζεκεία 

θφξηηζεο φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη θαηεπζείαλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ζ 

εγθαηάζηαζε είλαη απινχζηεξε θαη επθνιφηεξε ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ή ζε δεκφζηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο. Σν κεηνλέθηεκα σζηφζν είλαη φηη δελ παξέρνπλ ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο ή δηαρείξηζεο, θάηη πνπ πεξηνξίδεη ηε κειινληηθή 

ιεηηνπξγία, φπσο ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ π.ρ. ζπζηεκάησλ κε ζπλδξνκή. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε απφ ην ρξήζηε ελφο «θιεηδηνχ» πξφζβαζεο φπσο κία θάξηα, πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζπλδεδεκέλα ζεκεία θφξηηζεο. Δλψ ηα ζπζηήκαηα 

αλνηθηήο πξφζβαζεο είλαη θαηάιιεια ζε ζπγθεθξηκέλα, ειεγρφκελα πεξηβάιινληα φπσο ηδησηηθνχο 

ρψξνπο ή αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, ηα ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο παξέρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ «έμππλσλ» ζπζηεκάησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

● Γηαρείξηζε ηξνθνδνζίαο, επηηξέπνληαο ηελ δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο έλαο έρνπλ 

μεπεξαζηεί νη θαλνληζκνί ζηάζκεπζεο φπσο κέγηζηεο πεξίνδνη παξακνλήο ζηηο ζέζεηο 

● Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο ρξήζηεο 

● Γηαρείξηζε θφξηνπ δηθηχνπ 

● πζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξσκψλ 

● Απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη ζπληήξεζε 

● Γεδνκέλα ρξήζηε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

νδεγψλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

 

1.3 ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΦΖΟ ηνπ Γήκνπ καο απαηηνχληαη ζηειέρε κεηαμχ άιισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

ησλ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή/θαη Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ή/θαη Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, πνπ λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε παξφκνησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο αιιά θαη ζηελ πξσηνγελή έξεπλα πεδίνπ, 

πγθνηλσληνιφγσλ Μεραληθψλ, επηζηεκφλσλ κε εμεηδίθεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ, Οηθνλνκνιφγσλ θιπ. Οη παξαθάησ εηδηθφηεηεο άιισζηε θαηαγξάθνληαη θαη ζην 

ππ΄αξηζκ. ΦΔΚ 4380/Β/2021, Άξζξν 7 ζρεηηθά κε ηελ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νξζή νξγάλσζε θαη θαηάξηηζε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

Δπεηδή ζηηο αξκφδηεο κε ην ζέκα ππεξεζίεο βάζεη ηνπ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ  φπσο:  

α) ζηo ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ,  

β) ζηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ,  

γ) ζηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

δελ ππεξεηνχλ ζηειέρε κε ηελ παξαπάλσ εμεηδηθεπκέλε αληίζηνηρε εκπεηξία.  

Δπίζεο, επεηδή θαη θακία άιιε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ δελ δηαζέηεη νχηε ηα ζηειέρε ησλ παξαπάλσ 

εηδηθνηήησλ, αιιά νχηε θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε πεξηγξαθφκελε σο άλσ εκπεηξία, πξνηείλεηαη ε 



, 

 

 

ζπλδξνκή εμσηεξηθήο βνήζεηαο «Παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη ηος 

σεδίος Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηυν ηος Γήμος Οπσομενού» πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή - επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο (ΟΔ) ηνπ δήκνπ. 

Ζ παξνρή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο - επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

(ΟΔ) ηνπ Γήκνπ ζα αθνξνχλ ζε παξνρή γεληθήο ππεξεζίαο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα κε 

αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε θαθέινπ .Φ.Ζ.Ο. γηα ηα αλσηέξσ 

ζηάδηα εθπφλεζεο ηνπ ζρεδίνπ. 

χκθσλα, πεξαηηέξσ, κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο πνπ επηβάιιεη ηελ  εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ  ησλ Ο.Σ.Α. Α’ βαζκνχ κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο, δε δχλαληαη, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα δηαζέηνπλ λνκίκσο  πηζηψζεηο  γηα  

ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αλάγνληαη ζηα ζπλήζε 

θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ ηνπο, θαηά θιάδν, φπσο  απηά  πεξηγξάθνληαη  ζηηο  νηθείεο νξγαληθέο 

δηαηάμεηο, αθνχ απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε  ηεο  

νηθείαο  ππεξεζίαο. Καη’ εμαίξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ επηβάιιεηαη  απφ  ηηο αξρέο ηεο  

αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, εξγαζηψλ εηδηθήο θχζεσο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη είηε πξνζσπηθφ κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πνπ δελ δηαζέηεη, ζε θάζε  ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ήδε 

ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, (ελδεηθηηθά Πξάμεηο VII Σκ. Διπλ 298, 197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 

85/2011), είηε εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ κελ ζηα θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπο, 

ην νπνίν φκσο, ελφςεη ησλ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλσλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ δελ επαξθεί ή  

αδπλαηεί λα εθηειέζεη (ελδεηθηηθά Πξάμεηο VII Σκ. Διπλ 197/2014, 8/2012, 25/2012, 133/2012), είηε 

εθ’ φζνλ απνδεηθλχεηαη φηη, αλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο ε ζχζηαζε θαη  

ιεηηνπξγία αξκφδηαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ ππεξεζίαο, απηή δελ έρεη ζηειερσζεί 

κε ην πξνβιεπφκελν πξνζσπηθφ άλεπ ππαηηηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ν.Π.Γ.Γ. (ελδεηθηηθά 

Πξάμεηο VII Σκ. Διπλ 3/2004, 81/2006, 3/2008, 54/2008, 179/2011). 

 

1.4 ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ   

Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο δξάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηα παξαπάλσ δεηνχκελα. 

Δηδηθφηεξα, γηα ην Γήκν καο, χζηεξα απφ αλάιπζε ηεο ππεξεζίαο, ην ειάρηζην αληηθείκελν ηεο 

εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 

ηάδιο/ Παπαδοηέο 1 «Ανάλςζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ - Υαπηογπάθηζη ηηρ Πεπιοσήρ 

Παπέμβαζηρ - Γιαδικαζία Δπιλογήρ Υυποθέηηζηρ ημείυν Δπαναθόπηιζηρ Η/Ο - ενάπια 

Ανάπηςξηρ Γικηύος ημείυν Δπαναθόπηιζηρ Η/Ο - Παπακολούθηζη Κάλςτηρ Αναγκών 

Φόπηιζηρ Η/Ο» 

 

Πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

(α) Παξαδνηέν 1α. Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο θαη Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο 

(β) Παξαδνηέν 1β. Υσξνζέηεζε εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο θαη Θέζεσλ ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη 

ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

 

Σν Παπαδοηέο Π.1α ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ 

ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, σο εμήο: 

 



, 

 

 

 

Α. ΑΝΑΛΤΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

Αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ηεχρνπο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο θαη ε ζπιινγή δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα θάησζη: 

a) πιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ, φπσο ηα ρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο - .Β.Α.Κ., ηηο 

Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο - Ο.Υ.Δ., ηα ζρέδηα γηα Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε - 

Β.Α.Α. 

b) Καηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο 

(ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ρξήζεηο γεο, πιεζπζκφο εμππεξέηεζεο, εληνπηζκφο ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο, ήδε πθηζηάκελα/αλαπηπζζφκελα δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, φξνη δφκεζεο θιπ.). 

c) Καηαγξαθή ησλ θπθινθνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (αλάιπζε πθηζηάκελνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, ζηνηρεία θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, ζχλζεζε θπθινθνξίαο, ιεηηνπξγία νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη θπθινθνξηαθψλ ξνψλ πνδειάησλ, νρεκάησλ θαη ΜΜΜ, παξφδηα ζηάζκεπζε, 

ζηάζκεπζε εθηφο νδνχ, δίθηπα ήπησλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο) θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλσλ 

δηθηχσλ κεηαθνξψλ (π.ρ. ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί) θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (πεξηγξαθή πθηζηάκελνπ ζηφινπ 

νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, αέξηνη ξχπνη) βάζεη (α) ησλ ζρεηηθψλ πθηζηάκελσλ πνιενδνκηθψλ 

ή/θαη ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ, ή/θαη ηπρφλ κειεηψλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ή/θαη (β) βάζεη 

ηεο αλάιπζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

d) Καηαγξαθή ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ 

ρεδίσλ (Σ.Π..) θαζψο θαη ηπρφλ επξχηεξσλ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ αζηηθψλ 

αλαπιάζεσλ. 

e) Καηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ πθηζηάκελσλ 

ζηεγαζκέλσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ, δεκνηηθψλ θηηξίσλ/εγθαηαζηάζεσλ θ.ν.θ., βάζεη ησλ θαζνξηδνκέλσλ ηνπ λ. 

4710/2021 (Α’ 142). 

f) πιινγή θαη θαηαγξαθή δηαζέζηκσλ ηνπνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ. 

g) πιινγή θαη θαηαγξαθή πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, κειεηψλ 

αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, κειεηψλ ζηάζκεπζεο, κειεηψλ αζηηθήο 

νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο νδψλ, πνπ έρεη εθπνλήζεη ν θαηά πεξίπησζε ΟΣΑ. 

Β. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ: 

Αθνξά ζηελ δεκηνπξγία δηαλπζκαηηθψλ αξρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα θάησζη: 

a) Υαξηνγξάθεζε ησλ θαηεγνξηψλ εηζνδεκάησλ (ρακειψλ, κέζσλ, πςειψλ), φξσλ δφκεζεο 

(ζπληειεζηή δφκεζεο θαη θάιπςεο), εκπνξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κεγάισλ θηεξίσλ γξαθείσλ θαη κεγάισλ πφισλ 

αλαςπρήο/πνιηηηζκνχ/ ηνπξηζκνχ/αζιεηηζκνχ, ζηαζκψλ δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο 

(ιεσθνξείσλ, ή/θαη κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο), νξίσλ θαη ζηνηρείσλ πθηζηακέλσλ 

πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο (εηδηθφηεξα ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο). 

b) Καηαγξαθή ζεκείσλ παξφδηαο ζηάζκεπζεο θαη ζηάζεο IX νρεκάησλ (ειεχζεξεο θαη 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο), ιεσθνξείσλ, ηαμί, ζέζεσλ ηξνθνδνζίαο, ζέζεσλ ΑκεΑ θ.η.ι., 

θαζψο θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ/εγθαηαζηάζεσλ. 

c) Καηαγξαθή ζεκείσλ/πεξηνρψλ κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λέσλ παξνρψλ ππνδνκψλ 

επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ζχλδεζε κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.. 

d) Καηαγξαθή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο. 



, 

 

 

e) Καηαγξαθή ςεθηαθά ζε δηαλπζκαηηθά αξρεία κνξθήο shp ησλ ρψξσλ ησλ a, b, c, θαη d ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πέξαλ ησλ 

ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελσλ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη 

ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθψλ ή αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

 

Σν Παπαδοηέο Π.1β ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Γηαδηθαζία Δπηινγήο Υσξνζέηεζεο εκείσλ 

Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη 

Παξαθνινχζεζε Κάιπςεο Αλαγθψλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, σο εμήο: 

 

Α. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΖΜΔΗΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο: 

Αθνξά ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο, κε βάζε ηα θάησζη: 

 

A.1. Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ ζα πξνηείλνληαη ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ήδε πθηζηάκελσλ/αλαπηπζζφκελσλ ζεκείσλ) ηηο αλάγθεο 

θφξηηζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε. ην .Φ.Ζ.Ο. 

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη πξφηαζε γηα πξφγξακκα ηκεκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ νξηδφκελσλ ζην 

.Φ.Ζ.Ο. ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε ζηφρν ηελ πιήξε πινπνίεζή ηνπ εληφο ηξηψλ (3) εηψλ. 

 

A.2. Χο πξνο ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο, ιακβάλνληαη ππφςε (α) νη ζρεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ζχλδεζεο ησλ ππνδνκψλ 

επαλαθφξηηζεο ζην Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, γηα ηηο νπνίεο ζα δεηείηαη ε 

ζπλδξνκή ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. νχησο ψζηε λα πξνθχπηνπλ δεδνκέλα θαηαζθεπήο αλαγθαίσλ έξγσλ 

ζχλδεζεο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο ηνπο, (β) ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (π.ρ. 

πιάηνο πεδνδξνκίνπ), (γ) νη απαηηήζεηο γηα νδηθή αζθάιεηα (νξαηφηεηα απφ ζπκβνιή νδψλ θαη 

εμφδνπο ρψξσλ ζηάζκεπζεο), φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

A.3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ επηινγή ζεκείσλ θαηάιιεισλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη 

θφξηηζεο Ζ/Ο, ν Φνξέαο Δθπφλεζεο πξαγκαηνπνηεί: 

a) Αλάιπζε SWOT (γηα ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ζεκείσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο) ζηελ νπνία αμηνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ 

παξαδνηένπ Π.1α. 

b) Καηαγξαθή πξνηάζεσλ αλαπιάζεσλ ζε κηθξά νδηθά ηκήκαηα γηα ρσξνζέηεζε ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

c) χληαμε επηκέξνπο πξνηάζεσλ γηα ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (ηαμί, Λεσθνξεία, ΑκεΑ, νρήκαηα 

ηξνθνδνζίαο, ζε δεκνηηθά θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο θηι.) θαζψο θαη γηα ρσξνζέηεζε ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο ειεθηξηθψλ πνδειάησλ. 

 

Β. ΔΝΑΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο:  

Αθνξά ζε παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο. 

a) Παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη 

βαζκνλφκεζή ηνπο πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηελ βέιηηζηε (κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά) πξνηεηλφκελε ιχζε. 



, 

 

 

b) Υαξηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ραξηνγξαθηθή 

παξνπζίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο βέιηηζηεο επηινγήο. 

c) Δπηζεκαίλεηαη φηη: (i) Γηα ηε ρσξνζέηεζε ρψξσλ ζηάζεο/ζηάζκεπζεο (πηάηζεο) Δ.Γ.Υ. - 

ΣΑΞΗ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κε ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4710/2021 (Α’ 142) θαη (ii) Γηα ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο 

γηα ΑκεΑ αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4710/2021 (Α’ 142). 

 

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο: 

Ο Φνξέαο Δθπφλεζεο δεκηνπξγεί αλνηρηφ ςεθηαθφ αξρείν ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη φια ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

θαη αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, ζηνηρεία 

ηνπηθνχ θνξηίνπ απφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., λέεο πξνηάζεηο απφ ηελ Δ.Δ. θιπ., ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επφκελε αλαζεψξεζε/επηθαηξνπνίεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. κε ζθνπφ λα 

πξνηείλνληαη ζπκπιεξψζεηο θαη αιιαγέο ησλ .Φ.Ζ.Ο. (π.ρ. λέεο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο, αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπνζεηεκέλσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, αληηθαηάζηαζε 

ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο κε ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο Ζ/Ο θιπ.). 

 

ηάδιο/Παπαδοηέο 2 «ςμμεηοσικέρ διαδικαζίερ - Γιαβούλεςζη» 

ην Παξαδνηέν 2 ζα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ επηθξαηέζηεξνπ 

ζελαξίνπ θαη ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 

Δηδηθφηεξα, ήδε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαδίνπ 1, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Φνξέα Δθπφλεζεο ε 

κέζνδνο δηαβνχιεπζεο θαη νη ζρεηηθέο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη νξίδνληαη νη επαγγεικαηηθνί, 

ζπιινγηθνί θαη άιινη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. ηελ δηαβνχιεπζε ελδείθλπηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζρεηηθνί κε ηελ 

ειεθηξνθίλεζε θνξείο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ 

θνξέσλ δελ είλαη δεζκεπηηθή. Δλ ζπλερεία ν Φνξέαο Δθπφλεζεο δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαβνχιεπζεο, θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα ζρφιηα θαη πξαγκαηνπνηεί ηπρφλ δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

 

ηάδιο/Παπαδοηέο 3 «Ολοκλήπυζη Φακέλος - Δθαπμογή σεδίος» 

ην Παξαδνηέν 3 ζα παξνπζηάδνληαη: 

Α. Αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο θαη επηινγή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ νξηδφκελνπ απφ ην 

.Φ.Ζ.Ο. δηθηχνπ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο (π.ρ. ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο). 

Β. ρέδην θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ρσξνζέηεζεο/αδεηνδφηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο. 

Γ. Πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θ.ιπ.) ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

Γ. Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ. 

Δ. Αλάπηπμε Πνιηηηθήο Κηλήηξσλ (ζε ηνπηθφ επίπεδν). 

Σ. Φεθηαθά αξρεία κε ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ηνπ .Φ.Ζ.Ο. Σα ςεθηαθά αξρεία ζα αθνξνχλ ζηελ 

πξφηαζε ρσξνζέηεζεο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαη ησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο Ζ/Ο, κε ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ ζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο (γηα παξάδεηγκα ζε φηη 

αθνξά ζηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο: εάλ πξφθεηηαη γηα ζεκείν επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ή πςειήο 

ηζρχνο Ζ/Ο, αξηζκφο ξεπκαηνδνηψλ θά.). Σα ζηνηρεία απηά πξννξίδνληαη λα ηξνθνδνηήζνπλ (α) 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μ.Y.Φ.Α.H. ηνπ λ. 4710/2021, θαη (β) δηαδηθηπαθέο 

πιαηθφξκεο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. websites) γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο απφ ηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ. 



, 

 

 

 

1.5 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ   

Όια ηα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο εληφο έξι (6) μηνών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

1.6 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη νκάδα έξγνπ γηα 

ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο πνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΟΔ ηνπ δήκνπ. Ζ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ παξαδνηέσλ πνπ πξνβιέπνληαη πξνο ηνλ Γήκν γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ εξγαζία, ν νπνίνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ ελ γέλεη θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο (είηε ζην ζχλνιν ηνπο είηε κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ θνξέα 

μερσξηζηά) απαηηείηαη:  

α) λα έρνπλ ζπκκεηνρή θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (2019-2020) ζε ηνπιάρηζηνλ:  

 Έλα (1) ρέδην θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ζε δεκφζην θνξέα (ΟΣΑ ή 

Πεξηθέξεηα).  

 Μία (1) Δγθαηάζηαζε ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ ηνκέα  

 Έλα (1) έξγν Δλεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (ι.ρ. πινπνίεζε ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ, έξγα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο).  

β) λα δηαζέηνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο 

επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ππνςήθην νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα 

απαξηίδεηαη απφ επαξθή ζε αξηζκφ άηνκα, κε ηα θάησζη πξνζφληα θαη εκπεηξία, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζε αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα.  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ μέζο κύκλο επγαζιών ηυν 

ηπιών (3) ηελεςηαίυν διασειπιζηικών σπήζευν ίζο ή μεγαλύηεπο με ηο 200% κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.   

 

Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη, επί ποινή αποκλειζμού, λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ 
ην θάησζη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ: 
 

 Έλαλ (1) Τπεχζπλν Έξγνπ, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη ηελ νκάδα έξγνπ θαη ζα έρεη ηε 

ζπλνιηθή επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνιφγνπ ή 

Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, 

θαη’ ειάρηζηνλ δεθαεηή (10) γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 

ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνθίλεζεο. 

 Έλαλ (1) Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ, o νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) εηδηθφηεηαο Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο κε κεηαπηπρηαθφ 



, 

 

 

ηίηιν ζπνπδψλ ζε ζεκαηηθφ άμνλα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία - 

αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ ειάρηζηνλ δεθαεηή (10) γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

 Έλα (1) ζηέιερνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο (ΠΔ) εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνιφγνπ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, ηνπιάρηζηνλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, θαη’ ειάρηζηνλ πεληαεηή (5) γεληθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνθίλεζεο. 

 Έλα (1) ζηέιερνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο (ΠΔ) Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ - πγθνηλσληνιφγνπ κεραληθνχ θαη κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη θαη’ ειάρηζηνλ πεληαεηή (5) επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

 

Όινη νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ κπνξνχλ λα είλαη ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ζπλεθηηκψληαη: 

 

 Δπηπιένλ εκπεηξία ηνπ ππεχζπλνπ ή κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ, ζε έξγα ειεθηξνθίλεζεο 

θαζψο ζε έξγα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ζε δεκφζην θνξέα ζηνλ ηνκέα πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηελ 

νκάδα έξγνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο. 

 

 

 Οξρνκελφο    12-4-2021 

Ο ζπληάμαο 

 

Γεψξγηνο ηάκνπ 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, 

 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  ΝΟΜΟ  ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

 

 

 

1.7 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ κε ΦΠΑ : 39.634,91€ 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

 

Αριθμός 

Άρθροσ 

Τιμολογίο

σ 

Τίτλος παραδοτέοσ 

Κόστος 

(τωρίς 

Φ.Π.Α.) 

Π.1α – 

Π.1β 

Ανάλςζη Υθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ – 

Χαπηογπάθηζη ηηρ Πεπιοσήρ Παπέμβαζηρ 
8.981,82€€ 

Χωποθέηηζη Σημείων Επαναθόπηιζηρ και 

Θέζεων Σηάθμεςζηρ Η/Ο και Σενάπια 

Ανάπηςξηρ Δικηύος Σημείων 

Επαναθόπηιζηρ Η/Ο. 

8.545,45€ 

Π.2 Έκθεζη Διαβούλεςζηρ 2.272,73€ 

Π.3 
Ολοκλήπωζη Φακέλος – Εθαπμογή 

Σσεδίος 
12.163,64€ 

ΦΠΑ 7.671,27 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 39.634,91 € 

 

Οξρνκελφο    12-4-2021                                    Οξρνκελφο  12-4-2021 

Ο ζπληάμαο                                                         Θεσξήζεθε 

                                                                             Ζ πξνη/λε  Γ.Σ.Τ 

 

                                                     

  Γεψξγηνο ηάκνπ                                                 Λεκνληά ηακαηάθε 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ                                 Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

 



, 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ  ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

 

 

Β. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άπθπο 1ο Ανηικείμενο Σςγγπαθήρ 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ «Παποσή ςπηπεζιών 

ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη ηος σεδίος Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηυν ηος Γήμος 

Οπσομενού». 

Άπθπο 2Ο Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4555/2018, (Α/133) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο- Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»]…», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2021, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  



, 

 

 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 201.6/2020 απφθαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 61/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνδνρή 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

Άπθπο 3Ο Σςμβαηικά Σηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 Πξνυπνινγηζκφο. 

 Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Σερληθή Έθζεζε. 

 Σεχρνο Γηαθήξπμεο. 

Άπθπο 4Ο Φπόνορ Δκηέλεζηρ ηηρ Υπηπεζίαρ 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε έξι (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

Άπθπο 5Ο Υποσπεώζειρ Δνηολοδόσος – Αναδόσος 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ Φνξέα θαη άιινπ 

αξκνδίνπ Φνξέα ή Αξρήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Φνξέα. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Φνξέα αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, ζρεηηθά κε 

ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηνλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζεο ηεο 



, 

 

 

χκβαζεο ζην Φνξέα ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ κε δαπάλεο ηνπ Φνξέα. ε 

πεξίπησζε αξρείσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεη ηελ παξάδνζή 

ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα, ν νπνίνο κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη ειεχζεξα. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη, σο 

εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα, ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Φνξέα. 

Ο Φνξέαο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή δεκία, πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 

Άπθπο 6Ο Υποσπεώζειρ ηος Δνηολέα – Φοπέα 

Ο Φνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο – ππεξεζίαο. 

Άπθπο 7Ο Ανωηέπα Βία 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 

επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά 

θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα 

ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ή ν Φνξέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, 

αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ην Φνξέα θαη λα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ην Φνξέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

Άπθπο 8Ο Αναθεώπηζη Τιμών 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

Άπθπο 9Ο Τπόπορ Πληπωμήρ 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 39634,91 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%). Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη ζηαδηαθά θαη 

χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν Παξαδνηέν 1, 2 θαη 3 παξαδίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο εληφο έξι (6) μηνών απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 10ο Φόποι, Τέλη και Κπαηήζειρ 

Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 

δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Φνξέα. 

Άπθπο 11ο Δπίλςζη Γιαθοπών 

Οη δηαθνξέο πνπ ελδερφκελα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο επηιχνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  



, 

 

 

 

Οξρνκελφο   12-04-2021                                          Οξρνκελφο ζεσξήζεθε  12-04-2021 

Ο ζπληάμαο                                                                   Ζ  πξν/λε Γ.Σ.Τ 

 

Γεψξγηνο  ηάκνπ                                                          Λεκνληά  ηακαηάθε 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο                                                  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 


