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Προς :  Δήμο Λοκρών 
Πλατεία Δημαρχείου 1, 3200, Αταλάντη 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2021 
 
Θέμα :  Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το 

έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λοκρών» 

 
Αξιότιμοι Κύριοι,  
 
Αναφορικά με την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών 
Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 
Λοκρών» 
 
1. Στην σελ 18, παράγραφος 2.2.7 αναφέρεται: 

«Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα σχετικά με 

εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 50.000 ευρώ.» 

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως η παραπάνω απαίτηση αφορά μόνο έργα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας άνω των 50.000 ευρώ. 

 

2. Στην σελ. 22, παράγραφος 2.2.9.2 σημείο Β.4 αναφέρεται:  

 

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

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

αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην 

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

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

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

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

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο, 

δηλαδή ο κατάλογος έργων και οι σχετικές συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις, προσκομίζονται για 

την απαίτηση της παραγράφου 2.2.7, όπου αναφέρει «Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος ανάδοχος 

να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα σχετικά με εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 50.000 

ευρώ» και όχι για την απαίτηση της παραγράφου 2.2.6, η οποία καλύπτεται από τα λοιπά 

δικαιολογητικά του σημείου Β.4 της παραγράφου 2.2.9.2. 

 

3. Στην σελ. 22, παράγραφος 2.2.9.2 σημείο Β.4 αναφέρεται:  

Δήμος Λοκρών 
Αρ.Πρ. : 9361 

Ημ.Πρ. : 09/04/2021

Δήμος Λοκρών 
Αρ.Πρ. : 9361 

Ημ.Πρ. : 09/04/2021

Δήμος Λοκρών 
Αρ.Πρ. : 9361 

Ημ.Πρ. : 09/04/2021
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«Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών 

και εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης 

ή Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

 

     

» 

 

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι ακόμη στην τελευταία στήλη, η 

οποία δε φέρει κάποιον χαρακτηρισμό στον τίτλο.  

 

4. Στη σελ. 70, Παράρτημα IV παρατίθεται:  
 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως για την 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν απαιτείται να ακολουθηθεί συγκεκριμένο πρότυπο.  
 

5. Στη σελ. 72, Παράρτημα V παρατίθεται:  
 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως το ορθό σύνολο της 
στήλης «Δαπάνη Προϋπολογισμού» ανέρχεται σε 39.680,00€ αντί του 39.860,00€ που 
αναφέρεται. 
 

6. Στη σελ. 18, παράγραφος 2.2.7, πίνακας Ομάδας Έργου αναφέρεται: 
«Δυνάμει του Άρθρου 6 Παρ.3 ΚΥΑ «Ο Φορέας Εκπόνησης μπορεί κατά την κρίση του να 
προσθέσει επιπλέον ειδικότητες, πέραν των παραπάνω, όπως επίσης και να καθορίσει την 
απαιτούμενη εμπειρία της κάθε ειδικότητας.» 
 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για το Άρθρο 7 Παρ. 3 ΚΥΑ. 
 

7. Στη σελ. 30, παράγραφος 2.4.5 αναφέρεται: 
«Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάσει το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το υπόδειγμα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο 
Παράρτημα IV της Παρούσας.» 
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Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς παρατίθενται στο 
Παράρτημα V.  
 

Μετά τιμής, 
 Για την DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 
 
 

Χρήστος Καινούργιος 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
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