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ΘΕΜΑ: Απόφαςθ α) προκιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο «Ραροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου ςε κζματα διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ 

ζργου», που προβλζπονται από το ζργο με ακρωνφμιο “Floodguard”, που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020 (cpv:  

79411000-8, 79415200-8), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ τριάντα ενόσ χιλιάδων ευρϊ (31.000,00 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α και β) ζγκριςθσ Τεφχουσ Διακιρυξθσ με τα επιςυναπτόμενα Ραραρτιματά του. 

ΑΡΟΦΑΣΘ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

3. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

4. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων ….και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

5. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

6. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" 

και άλλεσ διατάξεισ” 

7. το Ν.  2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΘΣ 
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ΧΩ/ΚΘΣ & ΡΕ/ΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ 
Διεφκυνςθ :      Τενζδου 58 
                       654 04 Καβάλα 
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8. το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

9. το Ν.2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»  

10. το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει 

11. το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία» 

12. τθν υπ’ αρ. 57654/23.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»  

13. τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 

που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

14.  το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000», όπωσ 

ιςχφει 

15.  το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), με τον οποίο ςυνιςτάται ωσ ενιαία αποκεντρωμζνθ μονάδα 

διοίκθςθσ του κράτουσ, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ 

16.  το Ρ.Δ. 142/27-12-2010, «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ», (ΦΕΚ 

235/Α/27-12-2010) 

17.  τθν με Α.Ρ. 14138/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 

– ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7 – ΘΜΞ) για διοριςμό του Συντονιςτι τθσ Α.Δ.Μ.– Θ.  

18.  τθν με Α.Ρ. 35748/30-05-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάκεςθ άςκθςθσ 

αρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ και παροχι 

εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ πράξεων και εγγράφων «Με εντολι Συντονιςτι» ςτουσ προϊςταμζνουσ των 

οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ»,  ΦΕΚ 1971/Β’/7-6-2017 

19.  τθν με Α.Ρ. 342/26-02-2014 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ  Διοίκθςθσ 

Μακεδονίασ-Θράκθσ περί οριςμοφ Αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Χωροταξικισ και 

Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ 

20.  το Ευρωπαϊκό  Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-

2020» 
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21.  το Εγχειρίδιο Διαχείριςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργων (Programme and Project Implementation Manual) 

του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

22. τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικμόν Νο. Β4.5b.01 (01 Απριλίου 2019) Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy 

Contract) όπωσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-

A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Επικεφαλισ Εταίρου του ανωτζρω εγκεκριμζνου ζργου 

23.  τουσ όρουσ του Συμφϊνου Εταιρικισ Συνεργαςίασ των Εταίρων (Partnership Agreement) για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου «FLOODGUARD» 

24.  τθν εγκεκριμζνθ φόρμα αίτθςθσ (Application Form) και τθ φόρμα αιτιολόγθςθσ των δαπανϊν 

(Justification of Budget) του ζργου «FLOODGUARD» 

25.  τθν υπ’ αρικμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) «φςτθμα 

διαχείριςθσ και ελζγχου των Προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» 

(ΤΠΑΤΔ 2014-2020) 

26.  τθν με Α.Ρ. 2449/01-12-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - 

Θράκθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ υποβολι πρόταςθσ με τίτλο “Integrated actions for joint coordination and 

responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” για τθ ςυμμετοχι τθσ 

ςτθν Ρρόςκλθςθ «4th Call For proposals, Restricted Call For Strategic Project Proposal Under Priority Axis 2- 

Investment Priority 5b, of the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme» 

27.  τθν με Α.Ρ. 1014/31-05-2019 Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – 

Θράκθσ περί οριςμοφ ομάδασ εργαςίασ του Ζργου “Integrated actions for joint coordination and 

responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” το οποίο είναι 

ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Cooperation 

Programme» 

28.  το με Α.Ρ.1820/02.09.2019 διαβιβαςτικό ζγγραφο του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) 

Α.Μ.Θ. των πρακτικϊν τθσ 3θσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του Ρ.Τ.Α. Α.Μ.Θ. με κζμα τθν αποδοχι και τον οριςμό του 

ωσ Οικονομικι Υπθρεςία/Διαχειριςτϊν (Υπολόγων) του ζργου με τίτλο: «“Integrated actions for joint 

coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” που 

είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 

Α. Τθν προκιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν με τίτλο «Ραροχι υπθρεςιϊν 

ςυμβοφλου ςε κζματα διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ ζργου», του ζργου με ακρωνφμιο “Floodguard”, ζτουσ 

2020, με ςυνολικι αξία, τριάντα μία χιλιάδεσ ευρϊ (31.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι είκοςι 

πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (25.000,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α.. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του άρκρου 

117 του ν. 4412/16.  
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Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςε ευρϊ προ Φ.Ρ.Α. 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» τθσ επιςυναπτόμενθσ 

διακιρυξθσ.  

i. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 
 

Ανακζτουςα αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ- Θράκθσ (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS EL51-EL52), που 
εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ, (NUTS:EL 522) Κακ. ωςςίδθ 11, Τ.Κ. 54655, ΤΘΛ. ΚΕΝΤΟ 2313 309449, 
www.damt.gov.gr, 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Kεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι (ΚΚΑ) και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ θ κφρια  

δραςτθριότθτά τθσ είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν  

 

ii. ΛΗΨΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ 
 

Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ  Μακεδονίασ- Θράκθσ, Τενζδου 58, ΤΚ 654 04 Καβάλα (Πλθροφορίεσ): Καμπάσ 

Γεϊργιοσ, Αλεξίου Κωνςταντίνα, τθλ: 2313 309-810, 2313 309811,fax: 2510 837173, email:     dy-

amt@damt.gov.gr, alexiouk@damt.gov.gr 

iii. ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 
Ελεφκερθ, άμεςθ, πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ μετά τθν με θλεκτρονικό τρόπο, 

αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςτo ΚΘΜΔΘΣ παρζχεται: 

 Στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/ κάνοντασ αναηιτθςθ με βάςθ τον 

ΑΔΑ  

 Στον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Α.Δ.Μ.-Θ), ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.damt.gov.gr ςτθν 

ιςτοςελίδα Ανακοινϊςεισ/διαγωνιςμοί 

 
iv. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

 
Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των 

υπθρεςιϊν τθσ διακιρυξθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 

εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι 

εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ 

κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

http://www.damt.gov.gr/
mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/
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Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια   

Οι Υποψιφιοι πρζπει να ζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων (2016, 2017, 2018) κατ’ ελάχιςτο ίςο με 60.000,00 Ευρϊ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ αρκεί να καλφπτεται ακροιςτικά από 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 
να διακζτουν εμπειρία ςε ζργα/υπθρεςίεσ ςυναφι με τα παρακάτω:  

(i)   Συντονιςμό και διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά) 

(ii) Διοργάνωςθ ςυναντιςεων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 
(διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά) 

(iii) Συλλογι ι/ και ανάλυςθ-εκτίμθςθ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτον τομζα των υδάτων και καταγραφι 
τουσ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (GIS) ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 
(διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά) 
 

v. ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ παρακάτω ενδείξεισ:  
 

ΡΟΣ ΤΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΘΣ 
ΤΕΝΕΔΟΥ 58,  654 04, ΚΑΒΑΛΑ 

ΡΟΣΦΟΑ  
ΤΟΥ ………  

- Διεφκυνςθ ........... 
- Αρικμόσ τθλεφϊνου ............ 
- Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (φαξ) ............... 
- Θλεκτρονικό ταχυδρομείο ................... 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
“INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT COORDINATION AND RESPONSIVENESS TO FLOOD RISKS IN THE CROSS 
BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΩΝΥΜΙΟ “FLOODGUARD” ΡΟΥ ΥΛΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 ΜΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΧΘ ΤΘΝ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 03/02/2020 

Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ:Τρίτθ, 04 Φεβρουαρίου 2020 
και τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Υποβάλλονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από: τθν 20-01-2020, μζχρι τθν 03-02-2020, ϊρα 15:00 μ.μ. 
 

vi. ΤΟΡΟΣ-ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το άνοιγμα και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι 
αυτϊν. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 
•Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν Τρίτθ, 04 
Φεβρουαρίου 2020, ϊρα 10.00 π.μ. 
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•Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ 

ανακζτουςα αρχι είτε ςφμφωνα με το άρκρο 117 παρ. 4 του 4412/2016 «αποςφράγιςθ του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν ςε μία δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με:  

1. Το τεφχοσ διακιρυξθσ με τα παραρτιματά του Αϋ-Εϋ  
2. To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του παραρτιματοσ Εϋ, το οποίο κα αναρτθκεί 
επίςθσ, προσ διευκόλυνςθ των προςφερόντων ςε μορφι αρχείου doc ςτον ιςτότοπο του διαγωνιςμοφ και θ 
ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι. 

3. Τισ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

vii. ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

«Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το 
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ 
πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.» 
 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι 
από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.». 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, 
υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ των παραπάνω ενςτάςεων και θ άςκθςι τουσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςε φάκελο που κα περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ με το διαγωνιςμό ενδείξεισ με τα εξισ 
ςτοιχεία παραλιπτθ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ, Δ/νςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ 
– Θράκθσ, Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων, Τενζδου 58, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 
του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 



ΑΔΑ: ΩΧΝΛΟΡ1Υ-ΔΞΩ



 

 

Σελίδα 7 από 85 

 

Β. Τθν ζγκριςθ του ςυνθμμζνου τεφχουσ διακιρυξθσ, που περιλαμβάνει πζντε Ραραρτιματα : Ραράρτθμα Α’: 
Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικείμενου τθσ Σφμβαςθσ, Ραράρτθμα Β’: Υπόδειγμα 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, Ραράρτθμα Γ’: Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ, Ραράρτθμα Δϋ: Εγγφθςθ Καλισ 
Εκτζλεςθσ, Ραράρτθμα Ε’ : Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.). 

 

        Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 

 

 

           Δ. ΙΩΑΝΝΘΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 

  

      

Συνθμμζνα: 

Αναλυτικό Τεφχοσ Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματά του (Αϋ-Εϋ) 

 

Εςωτ.Διανομι 

1.Γρ. Συντονιςτι 

2. Αν.Γεν.Δ/ντρια Ρεριβ/κισ & Χωρ/κισ Ρολιτικισ 

3. Χρον. Αρχείο 

4.Φ FLOODGUARD. Σφμβαςθ : «Ραροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου ςε κζματα διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ ζργου», του 
ζργου με ακρωνφμιο “Floodguard”  
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                                                                                              Καβάλα, 20/01/2020 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ 
ΤΕΝΔΟΥ 58 - ΚΑΒΑΛΑ 
Ταχ. Κϊδικασ: 654 04 
Τθλζφωνο: 2313 309 810 – 2313 309 811  
FAX: 2510 837 173  
Email: dy-amt@damt.gov.gr, alexiouk@damt.gov.gr   
Ρλθροφορίεσ:Γ. Καμπάσ – Κ. Αλεξίου 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΟΥ  

ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT 

COORDINATION AND RESPONSIVENESS TO FLOOD RISKS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ 

ΑΚΩΝΥΜΙΟ “FLOODGUARD” ΡΟΥ ΥΛΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 

(CPV:  79411000-8, 79415200-8)  

Διάρκεια του Ζργου:  από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ζωσ 31 Μαρτίου 2022 

Ρροχπολογιςμόσ:    25.000,00 ΕΥΩ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%)  

Ανακζτουςα Αρχι: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ 

Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ) ςε ποςοςτό 85% και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω των πιςτϊςεων του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019EΡ23160000) ςε ποςοςτό 
15%.   

Θμερομθνία δθμοςίευςθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 20/01/2020 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ : 20/01/2020 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 20/01/2020 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 03/02/2020 

 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2020 

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58, ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404  

Τπεξεζία Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58, ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404  

Σειέθσλν 2313 309810, 2313309811 

Φαμ 2510 837173 

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν  dy-amt@damt.gov.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο1 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ, Σηλ. 2313 

309810, 811, dy-amt@damt.gov.gr, 
alexiouk@damt.gov.gr  

ΣΔΝΔΓΟΤ 58,ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404, 
Καμπάρ Γεώπγιορ, Αλεξίος 
Κωνσταντίνα 

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.damt.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ, κεντρικι 

κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ) κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 

4412/2016. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α. είναι: ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των πράξεων τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ, θ Διαχείριςθ κεμάτων χοριγθςθσ, ανανζωςθσ, απόρριψθσ, ανάκλθςθσ 
αδειϊν διαμονισ, θ διαχείριςθ, εποπτεία και εκκακάριςθ ιδρυμάτων, κλθροδοτθμάτων και 
ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν, θ εξειδίκευςθ γενικϊν κατευκφνςεων και εφαρμογι οδθγιϊν 
περιβαλλοντικισ, χωροταξικισ και πολεοδομικισ πολιτικισ, προςταςία και αξιοποίθςθ 
υδάτινων πόρων, ορυκτϊν πόρων και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, εργαςτθριακόσ 
ζλεγχοσ υλικϊν δθμοςίων ζργων και εκτζλεςθ ποιοτικϊν ελζγχων και θ εποπτεία, 
προςταςία και εκμετάλλευςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ και εξάλειψθσ πυρκαγιϊν, ςφνταξθ δαςικϊν χαρτϊν, κζματα αναδαςμοφ, 
εποικιςμοφ, αλιείασ και γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων.  

 

                                                             
 

 

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/


ΑΔΑ: ΩΧΝΛΟΡ1Υ-ΔΞΩ



 

 

Σελίδα 12 από 85 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 117 του Ν. 4412/16, υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και ςφμφωνα με 

τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ 

Συνεργαςίασ «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τα εξισ ςτοιχεία: 

Τίτλοσ: «Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the 

Cross Border area» 

Ακρωνφμιο: «FLOODGUARD» και βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ ςτα 

πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου “Integrated actions for joint coordination and 

responsiveness to flood risks in the Cross Border area” με ακρωνφμιο “FLOODGUARD” που 

είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 και 

ςυγκεκριμζνα το Ρακζτο Εργαςίασ 1 (WP1): Ραραδοτζο 1.7.2 – «Διαχείριςθ του ζργου» 

(Project Management), Ραραδοτζο 1.7.3 – «Συναντιςεισ τθσ Ομάδασ Ζργου» (Project Team 

meetings) και το Ρακζτο Εργαςίασ 4 (WP4): Ραραδοτζο 4.7.1 – «Συλλογι δεδομζνων και 

εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν» (Data collection, assessment and analyses), ςτο οποίο θ 

Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ είναι εταίροσ (Β7) και υπάρχουν οι 

ςχετικζσ πιςτϊςεισ με ενάρικμο 2019EΡ23160000 ςτο ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλουσ του 

Ρ.Δ.Ε 2019. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) ςε ποςοςτό 85% και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω των πιςτϊςεων 

του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019EΡ23160000) ςε 

ποςοςτό 15% και ζχει λάβει κωδικό MIS 5017322.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν α) για τθ διαχείριςθ του ζργου 

«Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross 

Border area» (Ραραδοτζο 1.7.2 – «Διαχείριςθ του ζργου» (Project Management), 

Ραραδοτζο 1.7.3 – «Συναντιςεισ τθσ Ομάδασ Ζργου» (Project Team meetings) και β) για τθ 

ςυλλογι πλθροφοριϊν περί των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων τθλεμετρικϊν ςτακμϊν 

παρακολοφκθςθσ και εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν (Ραραδοτζο 4.7.1 – «Data collection, 

assessment and analyses»), που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Ρακζτο Εργαςίασ 1: «Διαχείριςθ 

και Συντονιςμόσ του Ζργου» και ςτο Ρακζτο Εργαςίασ 4: «Δράςεισ Δόμθςθσ Ικανοτιτων για 

τθ Μείωςθ του Ρλθμμυρικοφ Κινδφνου και Δομζσ Ανταλλαγισ Ρλθροφοριϊν (Capacity 

Building Actions for Flood Risk Mitigation and Information Exchange Structures)» του ζργου 

με τίτλο: “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the 

Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD”, το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020.      
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Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 79411000-8 και 79415200-8.    

Ο ςυνολικόσ ανϊτατοσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 

31.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 25.000,00 €, 

ΦΡΑ: 6.000,00€) και αναλφεται ωσ εξισ: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΑΔΟΤΕΟΥ 

 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

 
ΡΟΣΟ 
ΤΘΤΑ 

 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝ. (ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ) 

 

ΦΡΑ (24%)  
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ (ΜΕ ΦΡΑ) 

1.7.2 – ‘Διαχείριςθ του ζργου’ (Project 
Management) 

ΕΥΩ 1 16.129,03€ 3.870,97 20.000,00€ 

1.7.3 – ‘Συναντιςεισ τθσ Ομάδασ Ζργου’ 
(Project Team meetings) 

ΕΥΩ 1 806,45 193,55 1.000,00€ 

4.7.1 – ‘Συλλογι δεδομζνων και 
εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν (Data 
collection, assessment and analyses) 

ΕΥΩ 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ   25.000,00€   

ΦΡΑ     6.000,00€  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ      31.000,00€ 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ και τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου “FLOODGUARD”, ιτοι 31/03/2022. 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου υλοποίθςθσ του ζργου “FLOODGUARD”, τότε 

αυτοδικαίωσ παρατείνεται και θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ςτο 

πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κατά ίςο χρονικό διάςτθμα με τθν παράταςθ του 

ζργου, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ και περιλαμβάνει τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων ….και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα»,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

 Τθσ με αρ. 57654/23.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ»  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 του Ευρωπαϊκοφ  Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014-2020» 

 του Εγχειρίδιου Διαχείριςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργων (Programme and Project 

Implementation Manual) του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014-2020», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

 των όρων τθσ υπ’ αρικμόν Νο. Β4.5b.01 (01 Απριλίου 2019) Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ 

(Subsidy Contract) όπωσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του 

Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του 

Επικεφαλισ Εταίρου του ανωτζρω εγκεκριμζνου ζργου 
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 των όρων του Συμφϊνου Εταιρικισ Συνεργαςίασ των Εταίρων (Partnership Agreement) 

για τθν υλοποίθςθ του ζργου «FLOODGUARD» 

 τθσ εγκεκριμζνθσ φόρμασ αίτθςθσ (Application Form) και τθ φόρμα αιτιολόγθςθσ των 

δαπανϊν (Justification of Budget) του ζργου «FLOODGUARD» 

 τθσ υπ’ αρικμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) 

«Σφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των Ρρογραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου 

«ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» (ΥΡΑΣΥΔ 2014-2020) 

 με Α.Ρ. 2449/01-12-2017 Απόφαςθσ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Μακεδονίασ - Θράκθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ υποβολι πρόταςθσ με τίτλο “Integrated 

actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” 

και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Ρρόςκλθςθ «4th Call For 

proposals, Restricted Call For Strategic Project Proposal Under Priority Axis 2- Investment 

Priority 5b, of the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme», 

 τθσ με Α.Ρ. 1014/31-05-2019 Απόφαςθσ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ περί οριςμοφ ομάδασ εργαςίασ του Ζργου “Integrated actions for 
joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και 
ακρωνφμιο “FLOODGUARD” το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ 
ςυνεργαςίασ the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme», 
 

 του με Α.Ρ.1820/02.09.2019 διαβιβαςτικοφ εγγράφου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου 
Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) Α.Μ.Θ. των πρακτικϊν τθσ 3θσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του Ρ.Τ.Α. Α.Μ.Θ. 
με κζμα τθν αποδοχι και τον οριςμό του ωσ Οικονομικι Υπθρεςία/Διαχειριςτϊν 
(Υπολόγων) του ζργου τθν αποδοχι τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ζργου με τίτλο: 
«“Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross 
Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” που είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα 
εδαφικισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» 

 τθσ με Α.Ρ. οικ.805/16-01-2020 Απόφαςθσ α) προκιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για 
τθν επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο «Ραροχι 
υπθρεςιϊν ςυμβοφλου ςε κζματα διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ ζργου», που 
προβλζπονται από το ζργο με ακρωνφμιο “Floodguard”, που υλοποιείται ςτο πλαίςιο 
του προγράμματοσ ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 
2014-2020 (cpv:  79411000-8, 79415200-8), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ τριάντα 
ενόσ χιλιάδων ευρϊ (31.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α και β) ζγκριςθσ Τεφχουσ 
Διακιρυξθσ με τα επιςυναπτόμενα Ραραρτιματά του. 

  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα, 03/02/2020 και 

ϊρα 15:00. 

Θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά») είναι θ Τρίτθ, 04/02/2020, ϊρα 10.00 

π.μ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

ςτθ Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ  Μακεδονίασ – Θράκθσ, Τενζδου 58, ΤΚ 654 04 Καβάλα,  

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μζχρι τθν 03/02/2020 και ϊρα 15:00, ανεξάρτθτα από τον 

τρόπο υποβολισ τθσ προςφοράσ, εάν δθλαδι γίνεται αυτοπροςϊπωσ ι μζςω 

ταχυδρομείου ι άλλου μζςου.  

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να 
ζχουν φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που ζχουν υποβλθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι πζραν τθσ ωσ άνω οριηόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ είναι εκπρόκεςμεσ 

και δεν παραλαμβάνονται, αλλά αντίκετα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

Κατά τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ δφνανται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι τουσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι 

εφοδιαςμζνοι με κατάλλθλθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ κα δθμοςιευκοφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν.4412/2016.  

Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικι διακιρυξθ μετά 

των παραρτθμάτων τθσ, ΤΕΥΔ) κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(www.damt.gov.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακθ́ρυξθσ 

και ςτα Ραραρτθ́ματά τθσ μέςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Μακεδονίασ-Θράκθσ (www.damt.gov.gr/ Ανακοινϊςεισ / Διαγωνιςμοί). 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν 

http://www.damt.gov.gr/


ΑΔΑ: ΩΧΝΛΟΡ1Υ-ΔΞΩ



 

 

Σελίδα 17 από 85 

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

αυτισ, ιτοι: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ B’: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ : ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) 

 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ (βλ. παρ. 1.6.).  

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται 
ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται γραπτϊσ, το αργότερο ζξι (6) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 

εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 

εξετάηονται. 

 Οι απαντιςεισ κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο τζςςερισ 

(4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 

οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 

όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν 

από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 

ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά́ υποβάλλονται ιδιωτικά́ ζγγραφα, αυτά́ γίνονται 
αποδεκτά́ είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α` 94), είτε και ςε 
απλι ́φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφί μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ-, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα , μπορεί να γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α` 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ , ςτθν οποία βεβαιώνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

 

2.1.5 Εγγυήςεισ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, το 

φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 

κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
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Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ εκδίδεται από 

πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των 

περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του ΕΟΧ, ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ) και ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία 

απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 

πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 

καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ.  

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα 

παρακάτω ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι 

(Αρχι) προσ τθν οποία απευκφνεται δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει 

θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 

υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Αρχισ ζναντι του 

αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 

να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 

τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 

πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 

τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 

166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 

τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν 

ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 

θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 

δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και  

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 

ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εάν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 

του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι 
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.2.3. Επίςθσ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί 
ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.6. τθσ 
παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

2.2.2.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι 
βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από 
τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ των  παραγράφων 2.2.2.1. & 2.2.2.2. 

2.2.2.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ/Κοινοπραξία οι παραπάνω 
λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. 
Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ 
υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό. 

 

2.2.3. Κριτήρια Επιλογήσ  

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ κατωτζρω ελάχιςτεσ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 
 

2.2.3.1.Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ, που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο 

του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ και να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ 

παροφςασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ, που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
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τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ 

ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 

που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 

μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο/Επαγγελματικό Μθτρϊο ι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να 

καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.3.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι Υποψιφιοι πρζπει να ζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν 

(3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2016, 2017, 2018) κατ’ ελάχιςτο ίςο με 60.000,00 Ευρϊ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ αρκεί να καλφπτεται 

ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.3.3. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται  να διακζτουν εμπειρία, ςτελζχωςθ 
και οργάνωςθ, ϊςτε να ανταπεξζλκουν επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ.  

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

α) να διακζτουν εμπειρία ςε ζργα/υπθρεςίεσ ςυναφι με τα παρακάτω:  

(i)   Συντονιςμό και διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων ςτο πλαίςιο 
ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, 
διακρατικά) 

(ii) Διοργάνωςθ ςυναντιςεων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά) 

(iii) Συλλογι ι/ και ανάλυςθ – εκτίμθςθ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτον τομζα των 
υδάτων και καταγραφι τουσ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (GIS) ςτο πλαίςιο 
ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, 
διακρατικά) 

Ρροσ τεκμθρίωςθ τθσ ανωτζρω εμπειρίασ ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει εκτελζςει 
επιτυχϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετίασ 2014 – 2018, ωσ ανάδοχοσ ι μζλοσ ζνωςθσ, 
τουλάχιςτον: 

 Τρεισ (3) ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου διαχείριςθσ ζργων ςτο 

πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά). 
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 Δφο (2) ςυμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ διοργάνωςθ 

ςυναντιςεων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 

(διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά). 

 Δφο (2) ςυμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυλλογισ ι/ και ανάλυςθσ – 

εκτίμθςθσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτον τομζα των υδάτων και καταγραφι 

τουσ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (GIS) ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και 

άλλα). 

Δεδομζνθσ τθσ φφςθσ του ζργου (διαςυνοριακό) και ενόψει του ότι τζτοιου είδουσ ζργα 
προκθρφςςονται ανά διετία, κρίνεται ςκόπιμο προσ  διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου 
ανταγωνιςμοφ, να λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία υπθρεςιϊν που εκτελζςκθκαν  τθν 
πενταετία 2014 – 2018,  ζτςι ϊςτε να μθν αποκλείονται κατάλλθλοι να εκτελζςουν τθν 
επίμαχθ ςφμβαςθ οικονομικοί φορείσ. Οι ςυμβάςεισ που ολοκλθρϊκθκαν το ζτοσ 2019 κα 
γίνονται αποδεκτζσ. 

 

β) να διακζτουν ανκρϊπινο δυναμικό ικανό να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ 
του ζργου. Για τον λόγο αυτό ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Ομάδα ζργου 
αποτελοφμενθ από τρία μζλθ με τα προςόντα και τθν εμπειρία που ορίηονται κατωτζρω 
και τα οποία (προςόντα και εμπειρία) κα πρζπει να περιγράφονται επακριβϊσ ςε 
αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα. Ειδικότερα, θ Ομάδα ζργου κα πρζπει να διακζτει: 

1. Υπεφκυνο ζργου – ςυντονιςτι τθσ ομάδασ ζργου που να διακζτει πανεπιςτθμιακό 

τίτλο ςπουδϊν, μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με τθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ 

ςε εκνικό ι/ και περιφερειακό επίπεδο και αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον οκταετι 

(θμερολογιακά ζτθ2) γενικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και 

άλλα) και ειδικότερθ εμπειρία ςε δράςεισ αξιολόγθςθσ ζργου ςε τουλάχιςτον 2 

ευρωπαϊκά ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, 

διακρατικά). 

 

2. Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου που να διακζτει πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν, 

μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο και αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον πενταετι 

(θμερολογιακά ζτθ) γενικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά 

κ.α.). 

 

3. Ζνα μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου που να διακζτει πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν 

κετικϊν επιςτθμϊν, μεταπτυχιακό τίτλο ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν και 

πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ Συςτθμάτων Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (GIS).  Επίςθσ κα 

πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν εμπειρία ςε αντικείμενα ςχετικά με 

ςυλλογι ι/ και ανάλυςθ – εκτίμθςθ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτον τομζα των 

υδάτων και καταγραφι τουσ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (GIS).  
 

                                                             
2 Ωσ θμερολογιακό ζτοσ ορίηεται θ ετιςια χρονικι περίοδοσ 365 θμερϊν, ανεξαρτιτωσ θμερομθνίασ ζναρξθσ και 

λιξθσ 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ αρκεί να καλφπτεται 
ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.4. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
διακζτουν Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001 ι αντίςτοιχου ςε ιςχφ, 
με πεδίο εφαρμογισ τθ διαχείριςθ και διοίκθςθ ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων (διαςυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά κ.α.)  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ αρκεί να καλφπτεται 

ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

2.2.5 τήριξη ςτην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.3.2) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 

επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.3.3.), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 

τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 

Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι 

επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 

οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 

ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

τρίτων, υποβάλλεται από τον φορζα ςτιριξθσ το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο του τρίτου φορζα. 

2.2.5.1. Σε περίπτωςθ που ο Συμμετζχων αποτελεί Ζνωςθ ι Κοινοπραξία: 

- επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων των  άρκρων 2.2.3.2. 
και 2.2.3.3. από τα Μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ ακροιςτικά να καλφπτονται όλεσ από τθν 
Ζνωςθ ι τθσ Κοινοπραξία. 
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2.2.6. Δικαιολογητικά Προςωρινοφ Αναδόχου3 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφo 2.2.5 τθσ παροφςασ, οι φορείσ 
ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρο 2.2.3). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 

ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά 

και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον 
ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν 
απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2.1.  

οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 τθσ παροφςασ απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 
ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, με θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

                                                             
3 Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α` 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.  

    Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ. και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 
66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
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πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο. 

β) για τθν παράγραφο 2.2.2.2 όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να μεριμνοφν να αποκτοφν 

εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα 

υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

γ) για τθν περίπτωςθ β)  τθσ παραγράφου 2.2.2.3 τθσ παροφςασ  πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, χϊρασ εφόςον ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 

πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο 

δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο 

τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 

με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ 

“Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet). 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό 

ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ 

- μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Θ ωσ άνω 

ζνορκθ βεβαίωςθ μπορεί να φζρει θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, πιςτοποιθτικό 

που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ. 

δ) για τθν περίπτωςθ  τθσ παραγράφου 2.2.2.5. τθσ παροφςασ και των περιπτϊςεων γ 

ζωσ η τθσ παραγράφου 2.2.2.3. τθσ παροφςασ: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό 

του οι οριηόμενοι ςτισ ωσ άνω παραγράφουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ λόγοι αποκλειςμοφ 

ςυνταχκείςα μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
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ε) για τθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2.2.2.2. τθσ παροφςασ 

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 

γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 

του οικονομικοφ φορζα, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ: α) τριϊν (3) πράξεων επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ266), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι β) δφο (2) πράξεων επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό (α) και (β) κυρϊςεισ 

πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

Θ ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ να φζρει θμερομθνία ζκδοςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 

αναδόχου. 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.1. (Καταλλθλότθτα άςκθςθσ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)  

Ριςτοποιθτικό/ Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του ςε αυτό και αφετζρου 

το ειδικό επάγγελμά τουσ  με θμερομθνία ζκδοςθσ τουλάχιςτον έωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο να 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

οικείο Επιμελθτιριο/Επαγγελματικό Μθτρϊο ι Επιμελθτιριο.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 

2.2.3.2 τθσ παροφςασ: 

Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων Ιςολογιςμϊν των 

τελευταίων τριϊν (3) οικονομικϊν χριςεων,  ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ υποχρεοφται 
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ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν, ι όςων οικονομικϊν χριςεων ζχουν κλείςει ςτθν περίπτωςθ 

λειτουργίασ του υποψθφίου μικρότερθσ τθσ τριετίασ, ςυνοδευόμενουσ από το αντίςτοιχο 

ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευκεί. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία οι ιςολογιςμοί δεν ζχουν δθμοςιευκεί ςε ΦΕΚ, οι υποψιφιοι 

υποβάλλουν τον εγκεκριμζνο, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι το κατά περίπτωςθ 

(ςφμφωνα με το καταςτατικό τουσ ι άλλεσ διατάξεισ) αρμόδιο Διοικθτικό όργανο, 

ιςολογιςμό  και τισ λοιπζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τθν απόφαςθ 

ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του αρμοδίου Διοικθτικοφ οργάνου και αίτθςθ για 

τθ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν ςτο ΓΕΜΘ, ςτοιχείο υποχρεωτικό ςτθν περίπτωςθ 

υποψθφίου που ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν.  

Οι υποψιφιοι, που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, 

υποβάλλουν και οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο κφκλοσ 

εργαςιϊν τουσ για τισ προαναφερόμενεσ οικονομικζσ χριςεισ, κατά τα ανωτζρω 

αναφερόμενα. Τζτοια ζγγραφα είναι: ακριβζσ επικυρωμζνο αντίγραφο από το βιβλίο 

απογραφϊν και ιςολογιςμϊν ι άλλα φορολογικά ςτοιχεία που υποβάλλονται  -κατά 

περίπτωςθ - ςτισ αρμόδιεσ Φορολογικζσ Αρχζσ (π.χ. αντίγραφα υποβλθκειςϊν 

φορολογικϊν δθλϊςεων (Ζντυπο Ε3)) και από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν, 

ςυνοδευόμενα από τθν βεβαίωςθ υποβολισ τουσ.  

Εάν ο υποψιφιοσ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 

επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο ι ςτοιχείο (π.χ. Τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του υποψθφίου), το οποίο θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ωσ 

πρόςφορο. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν:  

Α) κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων, ςχετικϊν με τα αναφερόμενα ςτθν 
ενότθτα 2.2.3.3. κεματικά αντικείμενα ζργων με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του 
χρόνου υλοποίθςθσ και του αποδζκτθ, κακϊσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του ςε αυτό, 
ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Θ απόδειξθ των προαναφερομζνων γίνεται με 
κατάκεςθ καταλόγου παρόμοιων υπθρεςιϊν κατά το χρόνο αναφοράσ, με αναφορά του 
τίτλου προσ παροχι υπθρεςίασ με αναφορά́ του αντίςτοιχου ποςού , τθσ θμερομθνίασ και 
του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ́ παραλιπτθ, για τισ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ.  Οι υπθρεςίεσ αποδεικνφονται, εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα 
αρχι, με πιςτοποιθτικά́ που ζχουν εκδοκεί́ ι κεωρθκεί́ από́ τθν αρμόδια αρχί, εάν δε (ο 
αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του εντολζα ι, εφόςον τοφτο δεν είναι 
δυνατόν, με απλθ́ δθ́λωςθ του οικονομικού φορέα.  

 

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΥΡΘΕΣΙΑ - 

ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΡΕΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΞΙΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
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1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Β) Ρίνακα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 

ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΓΟΥ 

ΕΤΑΙΕΙΑ (ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ 

ΕΝΩΣΘΣ Θϋ 

ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑΣ) 

ΟΛΟΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ – 

ΘΕΣΘ ΣΤΟ ΣΧΘΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ  

(π.χ. ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΓΟΥ, ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, 

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ) 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΝΘΩΡΟΜΘΝΕΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΣΤΟ 

ΕΓΟ  

“FLOODGUARD” 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Γ) Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τρίτων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, απαιτοφνται δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ τουσ με τον οικονομικό φορζα  υπό τθν μορφι 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

Δ) Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςυνοδευόμενα 
από Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του 
βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ τουσ (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ) ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται παράλλθλα ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και δεςμεφονται για τθ 
ςυνεργαςία τουσ με τον οικονομικό φορζα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

Ε) Τίτλοι ςπουδϊν και βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ παραγράφου 2.2.4 τθσ παροφςασ οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν το ςχετικό Ριςτοποιθτικό, το οποίο κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ και 

ςυγκεκριμζνα αντίγραφο του Ριςτοποιθτικοφ «Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ» ISO 

9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ». 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
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πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 

να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 

το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 

οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. Τα αποδεικτικά́ ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, αρκεί να ζχουν εκδοκεί́ ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από́ τθν υποβολί τουσ. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016.  

 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 

αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεςησ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά και περιλαμβάνει τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει 

των κάτωκι κριτθρίων:  

ΚΙΤΘΙΟ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Κ1 Θ κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου και ανάπτυξθ κατάλλθλου 
τρόπου προςζγγιςθσ των προβλθμάτων 

25% 

Κ2 Θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 
τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ 

20% 

Κ3 Θ ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε ενότθτεσ 
εργαςιϊν και ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα απαιτοφμενα παραδοτζα 
και το χρονοδιάγραμμα 

25% 

Κ4 Θ ικανότθτα και αποτελεςματικότθτα του οργανωτικοφ ςχιματοσ/ 
εμπειρία τθσ Ομάδασ Ζργου 
Επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ 
Ομάδασ Ζργου και τα επίπεδα διοίκθςθσ 

30% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                         100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορϊν 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ 

που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι 

τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
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Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του 

επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ 

προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 

κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 

τφπο:  

U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 

καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) 

επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα 

ςειρά του τελικοφ βακμοφ: 

Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 

UΤ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 

UΜΑΧ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 

ΒΚ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 

ΒΜΙΝ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Θ πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο 

βακμό Β, κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραραρτιματα τθσ 

Διακιρυξθσ. 

 Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν  
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 
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 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι του Διαγωνιςμοφ, 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ / Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ, Τενζδου 58, ΤΚ 654 04 Καβάλα.  

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ / Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ, 
Τενζδου 58, ΤΚ 654 04 Καβάλα 

   

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και 
ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι 
δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα 
κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

ΡΟΣ ΤΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑ  

ΤΟΥ ………  

- Διεφκυνςθ ........... 

- Αρικμόσ τθλεφϊνου ............ 

- Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (φαξ) ............... 

- Θλεκτρονικό ταχυδρομείο ................... 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: “INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT COORDINATION AND RESPONSIVENESS TO 

FLOOD RISKS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΩΝΥΜΙΟ “FLOODGUARD” ΡΟΥ 
ΥΛΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020ΜΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΤΘΝ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 

ΚΑΙ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 03/02/2020 

και τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 
 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται ςτο διαγωνιςμό, από ςυνοδευτικι 

επιςτολι, ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρονται ο διαγωνιςμόσ ςτον οποίο αφορά, τα 

ςτοιχεία των προςφερόντων που υποβάλλουν τθν προςφορά (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), 

δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», τα περιεχόμενα του οποίου ορίηονται ςτο 

άρκρο 2.4.3. τθσ παροφςασ. 
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β) Φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τα περιεχόμενα του οποίου ορίηονται ςτο άρκρο 

2.4.3.2. τθσ παροφςασ. 

γ)Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που είναι ςφραγιςμζνοσ επί ποινι αποκλειςμοφ 

και περιζχει τθν Οικονομικι Ρροςφορά των ςυμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ ορίηονται ςτο άρκρο 2.4.4. τθσ παροφςασ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 
θμερομθνία  υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα 
που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ  η ςυςτθμζνθ επιςτολι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ αν ακζτουςα αρχισ) 
και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του 
οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), 

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 
εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον 
ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλων «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» και «Σεχνική 
Προςφορά» 
2.4.3.1. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, ςτον 

υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» τα κάτωκι οριηόμενα δικαιολογθτικά ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα. Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί εκτόσ Ελλάδασ κα ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ειδικότερα, ο υποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 
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Α)Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (Α 147),  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν 

τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, 

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) 

και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ καταρτίςτθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 

15/2016 (ΑΔΑ : ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/2018 (ΑΔΑ : 

Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ . Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ) και διατίκεται ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε δφο μορφζσ 

αρχείου: 

Αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο (από τθν Ανακζτουςα Αρχι), αναρτθμζνο μαηί με τα 

λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ραράρτθμα Δ) και 

Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το 

ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν ςτθν Ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ 

μορφι. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι 

του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.2. τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 

προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται, κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ: 

   A) ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τουσ διαχειριςτζσ, 

B) ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (Α.Ε.). Ωσ 

εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 

προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 

για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Γ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του. 

Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν 

υπογραφι του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ 

γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έωσ δέκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι : 

 Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να 

υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ  

 Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30% τθσ 

ςυνολικισ τθσ αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το ΤΕΥΔ του ςυμμετζχοντα 

οικονομικοφ φορζα και χωριςτό ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων 

 Σε περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων (πλθν 

υπεργολάβων), υποβάλλεται από τον φορζα ςτιριξθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, υπογεγραμμζνο 

από το νόμιμο εκπρόςωπο του τρίτου φορζα. 

 

Δ) Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 

α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Μζρουσ ΙΙ.Α. 

*Σρόποσ ςυμμετοχισ+ και ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ 

ερωτιματα α, β και γ. Επίςθσ, κα πρζπει να υποβάλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV. 

γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
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ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ε)  Υπεργολαβία 

α) Εφόςον ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ, κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα 

(ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει, ςυμπλθρϊνοντασ το Μζροσ ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 

β) Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προςφζρων 

προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που 

ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά το ΤΕΥΔ, όπου παρατίκενται οι 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α, Β και Γ του Μζρουσ ΙΙΙ του ΤΕΥΔ, 

για κάκε  υπεργολάβο, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ του άρκρου 4.2 τθσ παροφςασ. Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω 

επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, τότε θ Αρχι απαιτεί από τον 

προςφζροντα να τον/ τουσ  αντικαταςτιςει. 

 

2. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 

2.4.3.2.  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 

H «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ 

που ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο «ΜΕΟΣ Α’ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 

ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται, κακϊσ και το 

Ραράρτθμα Γ’ «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ».  

Επίςθσ, πρζπει να περιλαμβάνει χρόνο ιςχφ οσ τθσ προςφοράσ  και χρόνο υλοποίθςθσ των 

υπό π αροχι υπθρεςιϊν, το τμθ́μα τθσ ςύμβαςθσ που προτίκενται να ανακέςουν οι 

προςφζροντεσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ και τουσ υπεργολάβουσ που 

προτείνουν κακϊσ και αν ο προςφέρων επικυμεί να  ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων (πλθν υπεργολάβων ), δθλϊνει τουσ φορείσ αυτοφσ και το είδοσ τθσ ςτιριξθσ που 

κα παρέχουν οι τρίτοι φορείσ.  

Κατ’ εξαίρεςθ, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφζρονται μόνο ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

εφόςον δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει τουσ προςφζροντεσ για διευκρινίςεισ 

ςχετικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου ζργου.  

 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» / Σρόποσ ςφνταξησ και 
υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν 
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Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 

ανάκεςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Β’ «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ» τθσ διακιρυξθσ. 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
3.% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 

που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 

προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 

τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. 

Σε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει θ προςφορά να περιλαμβάνει αςάφειεσ ωσ προσ το 

κόςτοσ, κρυφά κόςτθ κλπ. 

Οικονομικι προςφορά που υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ςυνόλου του ζργου ι κζτει 

όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και αν υποβλθκοφν, 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Μερικι υποβολι προςφορϊν για τμιμα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δεν 

επιτρζπεται και, αν υποβλθκεί τζτοια προςφορά, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

διευκρινίςεισ ι/και ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, 

οι δε υποψιφιοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιτοι από τθν 

επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α 

του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 

άνω αρχικι διάρκεια.  Σε περίπτωςθ που λθ́ξει ο χρ όνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν 
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ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ , θ ανακέτουςα αρχθ́ δύναται με αιτιολογθμένθ 

απόφαςι τθσ , εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον , να 

ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φ ορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν 
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 

πιο πάνω  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 

ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ  

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 

73 του ν. 4412/2016 και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ 

μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 

ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Αποςφράγιςη προςφορϊν 
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, 
μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ 
παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει 
εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων 
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά 
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ 
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κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο 
πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, 
μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για 
να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ 
λιξθ τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορϊν 
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν μζςω του αρμόδιου οργάνου τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και 
ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το 
ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ 
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι και 
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται οι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν και 
ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ 
τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εφόςον δεν υπάρχουν απορριπτζεσ προςφορζσ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται να 

προχωριςει ςτθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο και των οικονομικϊν προςφορϊν ςτθν ίδια 

ςυνεδρίαςθ. 

Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ο ζλεγχοσ και θ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
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προςφορϊν με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ, ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν 

προςφορϊν και θ ςφνταξθ του Ρίνακα κατάταξθσ μπορεί να διεξάγεται ςε κλειςτζσ 

ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί 

εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι 

δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ τουσ προςφοράσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν. 4412/16.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ςτο ΡΔ 28/2015.  

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά 
με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 
φορζων. 

Τα πρακτικά με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων (είτε κατά ςτάδιο, είτε ωσ 

ςφνολο) επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ , μαηί με αντίγραφο 

των πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελέγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών του αν τίςτοιχου 

ςταδίου.  Πταν εξ αρχθ́σ έχει υποβλθκεί μία προςφορά εκδίδεται μια απόφαςθ , με τθν 

οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων . Κατά τθσ ανωτζρω 

απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ και το άρκρο 

127 του ν. 4412/2016. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, πιςτοποιθτικά και ζγγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν  
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ 
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διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4  αυτισ. 

Αν δεν προςκομιςκούν τα παραπάνω δικαιολογθτικά θ́ υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ  τθσ προκεςμίασ τθσ 
παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ , το οποίο ςυνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτι κϊν, θ ανακέτουςα αρχθ́ 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςι του ςτο αρμόδιο όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το ΤΕΥΔ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι ςτθν τυχόν παράταςθ 

αυτοφ τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων 

από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ  

απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, θ δε κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι 

πλθροφν, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν διλωςθ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

του παρόντοσ άρκρου (οψιγενείσ μεταβολζσ), οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν 

αμελλθτί τθν Ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ για 

μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΤΕΥΔ 

ότι πλθροί, κατά τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, δεν κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι αν κανζνασ 

από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο 

όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν (εφόςον 

αυτά δεν ζχουν κοινοποιθκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ), ςε κάκε 

προςφζροντα που ζχει υποβάλει παραδεκτι προςφορά και δεν ζχει απορριφκεί ςε 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε 

πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μετά τθν πάροδο τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 

ζνςταςθσ και κατϋ εφαρμογι του άρκρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, ειδοποιεί τον 

προςωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 2.2.6 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», εφόςον αυτά ζχουν λιξει από τθν θμζρα 

υποβολισ του φακζλου δικαιολογθτικϊν.  

Μετά τθν υποβολι εκ νζου των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και τον προςκαλεί να προςζλκει για τθν 

υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:  

α) εφόςον παρέλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ένςταςθσ του άρκρου 127 και του  

άρκρου 3.4. τθσ παροφςασ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ , θ έκδοςθ απόφαςθσ επί αυτθ́σ θ́ θ 

πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 

127,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 

υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ άρκρου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.6. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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3.4 Δλζηάζεηο-Γηθαζηηθή πξνζηαζία 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 

τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ 

κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παροφςασ.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα 

από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με 

το άρκρο 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  Σε περίπτωςθ 

τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο 

των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ και θ άςκθςθ́ τθσ κωλύουν τθ ςύναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά , θ άςκθςθ τθσ ένςταςθσ δεν κωλύει τθν πρόοδο τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ 
τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ 
ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Α` 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί 
καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι 
προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ 
υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του 
π.δ. 18/1989 (Α` 8). 

Κατά τα λοιπά, για τισ αναφερόμενεσ ανωτζρω ενςτάςεισ και διοικθτικζσ προςφυγζσ  

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β’ του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Θ’ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016 για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων και όχι 
δεςμευτικά. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 

αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του ΕΟΧ, ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΣΔΣ) και ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ 

να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν του ζργου που κατακυρϊκθκαν ςτον 

Ανάδοχο, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων μεταξφ αυτοφ και τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

Θ πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται τμθματικά μετά τθν παραλαβι 

των παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 

όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμά τουσ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α’ 

και ςφμφωνα με το κόςτοσ που ζχει προςφερκεί από τον ανάδοχο. Θ πλθρωμι του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του N. 

4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί.  

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ, βάςει κειμζνων Νόμων, φόρουσ και 

τζλθ.  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,07%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΕΑΑΔΘΣΥ), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει μετά τθν 

τροποποίθςθ με το άρκρο 44 του ν. 4605/2019 & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Βϋ/11-12-2014). 

Επί τθσ παραπάνω κράτθςθσ επιβάλλεται τζλοσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 

ποςοςτοφ 20%, υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου.  

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), θ 

οποία επιβάλλεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
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ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προ φόρων και κρατιςεων (άρκρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & 

Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Βϋ/22-03-2017). Επί τθσ παραπάνω κράτθςθσ επιβάλλεται τζλοσ 

χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20%, υπολογιηόμενου επί του τζλουσ 

χαρτοςιμου.  

Συγκεκριμζνα, ο τρόποσ πλθρωμισ κακορίηεται ωσ εξισ: 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΑΔΟΤΕΟΥ 

 
ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

1.7.2 – ‘Διαχείριςθ του ζργου’ (Project Management) Σε πζντε ιςόποςεσ δόςεισ επί του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ που 

αντιςτοιχεί ςτθ δράςθ 1.7.2  

όπωσ κα κακοριςτεί ςτθν 

οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου, με τθν ολοκλιρωςθ 

και τθν παραλαβι τθσ 

εξαμθνιαίασ αναφοράσ προόδου. 

1.7.3 – ‘Συναντιςεισ τθσ Ομάδασ Ζργου’ (Project Team meetings) Σε μία δόςθ επί του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθ 

δράςθ 1.7.3  όπωσ κα κακοριςτεί 
ςτθν οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου, με τθν ολοκλιρωςθ και 
τθν παραλαβι τθσ απολογιςτικισ 
ζκκεςθσ για κάκε ςυνάντθςθ του 

ζργου 

4.7.1 – Συλλογι δεδομζνων και εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν Το ςφνολο του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθ 

δράςθ 4.7.1, όπωσ κα κακοριςτεί 
ςτθν οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου, με τθν ολοκλιρωςθ και 
τθν παραλαβι του ςυγκεκριμζνου 

παραδοτζου 

 

 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ 
του για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ 
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 
τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), να υποβάλει 

προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ 

πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ 

τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα 

(30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ , άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα . Κατά τθσ 

απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ . 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο , θ απόφαςθ κακίςταται 

οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγθ́ , αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 

μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.  

 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
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5.4 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 
από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν  παράγραφο 11 εδάφιο 
δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ 
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 
αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια 
απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των 
εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 
απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5.5 Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Θ περίοδοσ υλοποίθςθσ του ζργου ξεκινά από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και 

ολοκλθρϊνεται με τθν λιξθ του ζργου, ιτοι ςτισ 31/03/2022. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του 

χρόνου υλοποίθςθσ του ζργου “Flood Guard” τότε αυτοδικαίωσ παρατείνεται και θ 

διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ, κατά ίςο χρονικό διάςτθμα με τθν παράταςθ του ζργου. Το αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα του ζργου περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’. 

 Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ 
παροφςασ. 

5.6 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τριμελι 
επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του 
άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα 
Αϋ τθσ παροφςασ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ μπορεί δε 
να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
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Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν 
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν 
λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ 
οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ 
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί 
ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

5.7 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται 
ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 
τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

5.8 Εγγυθτικι ευκφνθ  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι θ ςφμβαςθ κα εκτελεςκεί ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αυτισ, ότι το ζργο κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και 

χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, 

λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ. 
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5.9 Εκχϊρθςθ-Μεταβίβαςθ  

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει, 

μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλζπεται 

ρθτά ςτθ διακιρυξθ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ 

οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ 

εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., κατά τα ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά, βεβαιϊςεισ και 

πιςτοποιθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν 

ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με 

τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, 

κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ 

μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το 

εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, 

ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ 

Τράπεηασ.  

5.10 Υποχρεϊςεισ αςφάλιςθσ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ 

για τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ 

προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι 

τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να 

προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ 

υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα των 

προςφερόμενων ειδϊν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και 

μεριμνά όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  

 

5.11. Εμπιςτευτικότθτα  

 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 

αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά 

τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων 

λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 

υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν 

παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 
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Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ χωρίσ 

τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε 

δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και 

δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ 

ςυναίνεςθ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον 

Ανάδοχο, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» και να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ. 

 

5.12. Κυρϊςεισ-Ροινικζσ ιτρεσ  

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ι μθ προςικουςασ εκτζλεςθσ ι 

κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ του ζργου θ ανακζτουςα αρχι δφναται να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο και να επιβάλλει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ των 

άρκρων 203 και 206  του Ν. 4412/2016. 

 

5.13 Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ  

Θ Σφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ.  

5.14  Εφαρμοςτζο Δίκαιο  

Θ παροφςα διακιρυξθ και θ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί με βάςθ αυτι κα διζπεται από 

το Ελλθνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ ι τθν ερμθνεία, τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ 

αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ 

φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 

αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Καβάλα. 

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 

4412/2016 όπωσ ιςχφει και ςυμπλθρωματικά οι διατάξεισ του ΑΚ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΜΔΡΟ Α’ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΤΟ ΕΓΟ “FLOODGUARD” 

Θ ιδζα του ζργου αναπτφχκθκε με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν προβλθμάτων ςτθ 
διαςυνοριακι περιοχι μζςω τθσ κινθτοποίθςθσ των προςπακειϊν και τθσ ικανότθτασ 
διαφόρων κεςμικϊν οργάνων και ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων. Το ζργο κα επικεντρωκεί 
ςτισ προκλιςεισ τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου πλθμμφρασ μζςω ολοκλθρωμζνων δράςεων 
για κοινό ςυντονιςμό και ανταπόκριςθ ςε κινδφνουσ πλθμμφρασ ςτθ διαςυνοριακι 
περιοχι. Ο τομζασ αυτόσ είναι ιδιαίτερα ευάλωτοσ ςτθν αλλαγι του κλίματοσ και τισ 
αρνθτικζσ του επιπτϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του διαφαινόμενου κινδφνου 
πλθμμφρασ, ο οποίοσ χρειάηεται επαρκι και ςυντονιςμζνθ διαςυνοριακι διαχείριςθ. Οι 
περιοχζσ που καλφπτονται από το ζργο πρζπει να αυξιςουν ςθμαντικά τθν ικανότθτα 
προςαρμογισ τουσ ςτθν αλλαγι του κλίματοσ, δθλαδι τισ διεκνείσ λεκάνεσ απορροισ των 
διαςυνοριακϊν ποταμϊν. Οι φυςικοί κίνδυνοι ςτισ ηϊνεσ κινδφνου πλθμμφρασ είναι ςυχνοί 
και προκαλοφν ςθμαντικζσ ηθμίεσ που διαςκορπίηονται πζρα από τα ςφνορα, επομζνωσ θ 
αποτελεςματικι διαχείριςθ τουσ είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ και επθρεάηει υψθλό αρικμό 
πλθκυςμοφ και επιφάνειασ. Επιπλζον, οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ 
οδθγίεσ τθσ ΕΕ για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ, με τθν 
εφαρμογι δράςεων ςυντονιςμοφ των ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ ςτθν 
περιοχι τθσ Βουλγαρίασ και τθσ Ελλάδασ.  

Το ζργο κα ςυμβάλει ςτον ςτόχο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, αυξάνοντασ τθν ικανότθτα τθσ 
διαςυνοριακισ περιοχισ να προςαρμοςτεί ςτθν αλλαγι του κλίματοσ, μειϊνοντασ τουσ 
φυςικοφσ και ανκρωπογενείσ κινδφνουσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και ενιςχφοντασ τισ 
ικανότθτεσ αντίδραςθσ των τοπικϊν φορζων. Οι δράςεισ του προςανατολίηονται άμεςα 
ςτον κοινό ςυντονιςμό των ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ για τουσ διεκνείσ 
ποταμοφσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων των αρμόδιων αρχϊν 
πολιτικισ προςταςίασ και του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

Θ προςζγγιςθ του ζργου για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν προκλιςεων προβλζπει τθ 
ςυμμετοχι των αρχϊν με διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ 
αποτελεςματικότθτα των αποτελεςμάτων. Ρεριλαμβάνει διάφορεσ πτυχζσ τθσ διαχείριςθσ 
των κινδφνων πλθμμφρασ - αξιολόγθςθ, προετοιμαςία, πρόλθψθ και παρζμβαςθ. Το ζργο 
προβλζπει διάφορεσ παρεμβάςεισ ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων, εργαλεία ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν, πιλοτικά μζτρα και κοινζσ διοικθτικζσ δομζσ. Θα λάβει υπόψθ τισ 
υφιςτάμενεσ δομζσ, ςτρατθγικζσ, ςχζδια, εργαλεία πλθροφόρθςθσ, διοικιςεισ και κα 
ςτθρίξει τα υπάρχοντα χαρακτθριςτικά τουσ για να προςκζςει αξία ςτα υπάρχοντα 
ςυςτιματα, προκειμζνου να επιτευχκεί ςυνζργεια από ςυνδυαςμζνεσ προςπάκειεσ. Οι 
περιςςότερεσ από τισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ ςχεδιάηονται για τθν παραγωγι κοινϊν 
αποτελεςμάτων και για τθ χριςθ τουσ από τα ενδιαφερόμενα μζρθ και ςτισ δφο πλευρζσ 
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των ςυνόρων - δθλαδι κοινζσ ομάδεσ εργαςίασ και ςτρατθγικζσ για περαιτζρω ςυντονιςμό, 
κατάρτιςθ και εγκαταςτάςεισ κατάρτιςθσ, ςυμβατά ςυςτιματα πλθροφοριϊν κ.λπ. 

Τα εδάφθ που κα αποτελζςουν αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνουν τισ λεκάνεσ των 
διεκνϊν ποταμϊν ςτθν διαςυνοριακι περιοχι - Στρυμόνα, Νζςτου, Άρδα και Ζβρου. 
Οριςμζνα από τα εδάφθ αυτϊν των λεκανϊν υπερβαίνουν τθν περιοχι του προγράμματοσ, 
επομζνωσ οριςμζνα από τα παραδοτζα και οι εκροζσ κα καλφπτουν και περιοχζσ εκτόσ του 
χϊρου του προγράμματοσ. Ο πλθκυςμόσ αυτϊν των εδαφϊν ςτθν περιοχι του 
Ρρογράμματοσ είναι 1.457.410 άτομα (ςφνολο για τισ δφο χϊρεσ) και ο πλθκυςμόσ εκτόσ 
του Ρρογράμματοσ είναι 1.686.888 άτομα. Οι ομάδεσ ςτόχοι και τα τελικά 
χρθςιμοποιοφμενα περιλαμβάνουν τισ εκνικζσ, περιφερειακζσ και δθμοτικζσ αρχζσ, τισ 
περιφερειακζσ διοικιςεισ, τισ αρχζσ πολιτικισ προςταςίασ, τον οργανιςμό του Ερυκροφ 
Σταυροφ, τισ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ, τισ επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ, τουσ χριςτεσ 
νεροφ, τισ περιφερειακζσ δομζσ των Υπουργείων Υγείασ και των Υπουργείων Γεωργίασ και 
ςτισ δφο χϊρεσ, επιςτθμονικζσ δομζσ, εκελοντζσ κλπ. Οι ομάδεσ-ςτόχοι κα επωφελθκοφν 
από τα αποτελζςματα του ζργου μζςω των εξισ: 

- Καλφτερθ αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και αντιμετϊπιςθ του κινδφνου πλθμμφρασ με τθ 
δθμιουργία μιασ βάςθσ και εργαλείων για κοινό ςυντονιςμό, διαχείριςθ και επιχειρθςιακζσ 
δράςεισ μεταξφ των δομϊν διαχείριςθσ των υδάτων τθσ Βουλγαρίασ και τθσ Ελλάδασ και 
των υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ. 

-Καλφτερα ενθμερωμζνα ενδιαφερόμενα μζλθ, μζςω των κακιερωμζνων εργαλείων 
πλθροφόρθςθσ και κοινϊν δομϊν για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων 
πλθμμφρασ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερομζνων ςτθ διαδικαςία 
διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ. 

-Καλφτερθ ποιότθτα υποςτιριξθσ πρϊτων βοθκειϊν. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι να ενιςχυκεί θ ικανότθτα των αρχϊν να εξαςφαλίηουν 
αποτελεςματικό και ολοκλθρωμζνο κοινό ςυντονιςμό και ανταπόκριςθ ςτουσ κινδφνουσ 
πλθμμφρασ ςτθν περιοχι διαςυνοριακϊν ςυνόρων. Το ζργο καλφπτει διάφορεσ πτυχζσ τθσ 
διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ προκειμζνου να παράςχει ολοκλθρωμζνα 
αποτελζςματα, ζχουν κακοριςτεί οι ακόλουκοι επιμζρουσ ςτόχοι: 

 ειςαγωγι μιασ κοινισ κεςμικισ προςζγγιςθσ για τθν αξιολόγθςθ, το ςχεδιαςμό, τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ των πλθμμυρϊν των αρχϊν τθσ Βουλγαρίασ και 
τθσ Ελλάδασ ςτθν διαςυνοριακι περιοχι.  

 αφξθςθ τθσ τεχνικισ και διοικθτικισ ικανότθτασ των υπθρεςιϊν πολιτικισ 
προςταςίασ ςτισ δφο χϊρεσ για κοινζσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ 
αντίδραςθσ ςε περιπτϊςεισ πλθμμυρϊν · 

 κακιζρωςθ αποτελεςματικϊν δομϊν και ςυςτθμάτων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 
για τθν αξιολόγθςθ, τον μετριαςμό και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ 

 

Το εταιρικό ςχιμα του ζργου απαρτίηεται από τουσ ακόλουκουσ φορείσ: 

1. Fire Safety and Civil Protection Directorate General, Ministry of the Interior 

2. Aegean River Basin Directorate, Plovdiv 

3. West Aegean River Basin Directorate, Blagoevgrad 
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4. National Institute of Meteorology and Hydrology - Bulgarian Academy of Sciences 

5. Administration of Blagoevgrad 

6. Γενικι Γραμματεία Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων (πρϊθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων), 
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ακινα 

7. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ 

Θ υλοποίθςθ του ζργου κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των αρχϊν 
ςτθν διαςυνοριακι περιοχι να προλαμβάνουν και να περιορίηουν τισ ηθμίεσ που 
προκαλοφνται από τισ πλθμμφρεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, κακϊσ και τθν αυξθμζνθ 
ανκεκτικότθτα ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και τθν εκπλιρωςθ 
τθσ οδθγίασ 2007/60 / ΕΚ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, το 
ζργο κα ςυμβάλει ςτθν ολοκλθρωμζνθ κοινι διαχείριςθ των ςυμβάντων πλθμμφρασ. Ζνα 
απτό αποτζλεςμα μεςοπρόκεςμα κα είναι το υψθλότερο επίπεδο ετοιμότθτασ των χωρϊν 
για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων πλθμμφρασ. Μακροπρόκεςμα, θ ςυνεργαςία ςτθν 
διαςυνοριακι περιοχι  κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ (ηθμιϊν) των πλθμμυρϊν. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου “FLOODGUARD” ανζρχεται ςε 5.477.257,85 €. 

ΜΔΡΟ Β’ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν διαχείριςθ του ζργου 
με τίτλο: “Integrated actions for Joint Coordination and Responsiveness to flood risks in the 
Cross Border Area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” που υλοποιείται ςτα πλαίςια του 
Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg v-a Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-
2020 που κα υλοποιθκεί από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ. Στο παρόν 
ζργο, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ είναι ο εταίροσ 7. 

Συγκεκριμζνα, οι δράςεισ που κα αναλάβει να εκτελζςει ο Ανάδοχοσ ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτο Ρακζτο Εργαςίασ 1: «Διαχείριςθ και Συντονιςμόσ του Ζργου» και ςτο Ρακζτο Εργαςίασ 
4: «Δράςεισ Δόμθςθσ Ικανοτιτων για τθ Μείωςθ του Ρλθμμυρικοφ Κινδφνου και Δομζσ 
Ανταλλαγισ Ρλθροφοριϊν (Capacity Building Actions for Flood Risk Mitigation and 
Information Exchange Structures)» και είναι οι εξισ: 

 

Δράςθ 1.7.2 – Διαχείριςθ Ζργου (Project Management) 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ 1.7.2 – Διαχείριςθ ζργου (Project Management), ο Ανάδοχοσ κα 
αναλάβει να εκτελζςει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Συνεχισ ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου.  

 Καταγραφι τθσ προόδου του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του εταίρου 
ςτο πλαίςιο του ζργου “FLOODGUARD”, ςτθ ςχετικι φόρμα- θλεκτρονικό εργαλείο  
που διατίκεται από τθν Κοινι Γραμματεία του Ρρογράμματοσ «Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020» (Progress Report). Οι αναφορζσ προόδου όλου του ζργου  κα πρζπει να 
υποβάλλονται ςτον Επικεφαλισ Εταίρο του ζργου ςε εξαμθνιαία βάςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προκεςμίεσ του προγράμματοσ (βλ ςχετικό πίνακα). Οι 
εκκζςεισ αυτζσ κα υποβάλλονται και εγγράφωσ προσ τθν ανακζτουςα υπθρεςία ςε 
2 αντίγραφα και ςε θλεκτρονικι μορφι. 
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 Ραρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ και υλοποίθςθσ παραδοτζων του ζργου και 
ενθμζρωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με εξαμθνιαίεσ αναφορζσ ςχετικά με τθν 
τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίθςθσ του ζργου και ςφνταξθ προτάςεων 
για τισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ κινιςεισ. 

 Ρροετοιμαςία εκκζςεων οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου και αναφορϊν για 
τθν πιςτοποίθςθ δαπανϊν για λογαριαςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Οι αναφορζσ 
οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου και πιςτοποίθςθσ δαπανϊν υποβάλλονται 
ςτθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα του προγράμματοσ. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςχετικό φάκελο (ςε δφο αντίγραφα) ςτθν 
Ανακζτουςα υπθρεςία που κα περιζχει τισ λίςτεσ δαπανϊν και όλα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά τόςο ςε ζντυπθ όςο και θλεκτρονικι μορφι. Υποςτιριξθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ επαλικευςθσ δαπανϊν (π.χ. 
προετοιμαςία και παροχι διευκρινίςεων κατά τθ διάρκεια του διοικθτικοφ ελζγχου. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν προετοιμαςία περιςςότερων του ενόσ 
αιτθμάτων ςε χρόνο που αυτι κα ορίςει, ανάλογα με τθν πρόοδο και τθν εξζλιξθ 
των πλθρωμϊν του ζργου 

 Υποςτιριξθ τθσ ομαλισ εκταμίευςθσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Ενθμζρωςθ 
προσ τθν Τεχνικι Γραμματεία για τθν πορεία των δαπανϊν και τισ ανάγκεσ 
χρθματοδότθςθσ. 

 Κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου τθσ ανακζτουςασ υπθρεςίασ ςτθν 
τιρθςθ των διαδικαςιϊν του Ρρογράμματοσ «Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020», 
ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου. 

 Συμβουλευτικι υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ επί κεμάτων προβολισ και 
δθμοςιότθτασ βάςει των κανόνων δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020.  

 Συμβουλευτικι υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί κεμάτων ςχετιηόμενων με 
το εγκεκριμζνο ζργο, τθν εξζλιξι του, το νομικό πλαίςιο υλοποίθςθσ και τθν 
παρακολοφκθςθ των χρθματοροϊν. 

 Υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προετοιμαςία, ςφνταξθ και υποβολι 
τυχόν ςυμπλθρωματικϊν εκκζςεων, αναφορϊν και λοιπϊν εγγράφων (εκτόσ των 
περιοδικϊν) που ενδεχόμενα κα ηθτθκοφν από τθν Κοινι Τεχνικι Γραμματεία του 
Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» ςε 
όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

Ραραδοτζα: 5 αναφορζσ προόδου (progress reports) ςτθ αγγλικι γλϊςςα ςτο πρότυπο που 
διατίκεται από τθν Κοινι Γραμματεία του Ρρογράμματοσ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-
2020», ςε δφο αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Οι αναφορζσ αυτζσ κα 
ςτζλνονται ςτθν Κοινι Γραμματεία του Ρρογράμματοσ μζςω του Επικεφαλισ Εταίρου. 

 

Χρονοδιάγραμμα:   

ΡΕΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΕΚΘΕΣΘΣ ΡΟΟΔΟΥ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2θ αναφορά προόδου για τθν περίοδο 
Ιανουάριοσ 2020 - Ιοφνιοσ 2020 (Progress 

20 Ιουλίου 2020 
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Report) 

3θ αναφορά προόδου για τθν περίοδο Ιοφλιοσ 
2020 – Δεκζμβριοσ 2020 (Progress Report) 

20 Ιανουαρίου 2021 

4θ αναφορά προόδου για τθν περίοδο 
Ιανουάριοσ 2021 – Ιοφνιοσ 2021 (Progress 
Report) 

20 Ιουλίου 2021 

5θ αναφορά προόδου για τθν περίοδο Ιοφλιοσ 
2021 – Δεκζμβριοσ 2021 (Progress Report) 

20 Ιανουαρίου 2022 

6θ αναφορά προόδου για τθν περίοδο 
Ιανουάριοσ 2022 – Μάρτιοσ 2022 (Progress 
Report 

20 Μαρτίου 2022 

 

 

Δράςθ 1.7.3 – Συναντιςεισ Ομάδασ Ζργου (Project Team meetings) 

Σκοπόσ τθσ Δράςθσ 1.1.3 είναι ο βζλτιςτοσ ςυντονιςμόσ του ζργου μζςω τθσ διοργάνωςθσ 
δφο ςυναντιςεων των εταίρων του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διοργάνωςθ μιασ (1) ςυνάντθςθσ διαχείριςθσ 
ζργου (ςτθν Αλεξανδροφπολθ) για περίπου 25 άτομα που κα αποτελελεί τθν επίςθμθ 
ςυνάντθςθ 6 του ζργου. Θ διοργάνωςθ τθσ ςυνάντθςθσ περιλαμβάνει ενοικίαςθ χϊρου 
εξοπλιςμζνου με κατάλλθλθ υποδομι (π.χ. προβολζα, υπολογιςτι, θχεία κ.λπ.), 
προετοιμαςία υλικοφ, διαλείμματα για καφζ και ελαφρφ γεφμα. 

Συγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τα εξισ: 

− Εξαςφάλιςθ και προετοιμαςία χϊρου ζργου, παροχι απαραίτθτου 
οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα αρχι. 

− Μζριμνα για όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν προετοιμαςία τθσ κάκε 
ςυνάντθςθσ (επικοινωνία με τουσ εταίρουσ, προετοιμαςία ατηζντασ, προετοιμαςία 
παρουςιάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κτλ) 

− Τεχνικι και Γραμματειακι υποςτιριξθ των ςυναντιςεων κακ’ όλθ τθν διάρκεια 
διεξαγωγισ τθσ κάκε ςυνάντθςθσ. 

− Μζριμνα για τθν εςτίαςθ των ςυμμετεχόντων ςτθ ςυνάντθςθ (coffee break και 
γεφμα) 

− Ειδικότεροσ ςυντονιςμόσ δράςεων, παροχι πλθροφόρθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, 
αρωγι ςτθν αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν και ηθτθμάτων που τυχόν ανακφπτουν. 

− Τιρθςθ και θλεκτρονικι αποτφπωςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνάντθςθσ. 

 

Ραραδοτζα: Απολογιςτικι ζκκεςθ για τθ ςυνάντθςθ (φωτογραφικό υλικό, πρακτικά, 

παρουςιάςεισ, υλικό ςυνάντθςθσ κτλ.) ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε δφο αντίγραφα ςε ζντυπθ 

και θλεκτρονικι μορφι. 

Χρονοδιάγραμμα: Θ θμερομθνία διοργάνωςθσ τθσ ςυνάντθςθσ των εταίρων του ζργου κα 

οριςτεί ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του ζργου. 
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τθν απολογιςτικι ζκκεςθ εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν 

από τθν υλοποίθςθ τθσ κάκε ςυνάντθςθσ. 

 

4.7.1 – ‘Συλλογι δεδομζνων και εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν (Data collection, 
assessment and analyses) 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ 4.7.1 – Συλλογι δεδομζνων και εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν (Data 

collection, assessment and analyses), ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκτελζςει τισ ακόλουκεσ 

εργαςίεσ: 

 Ρροκαταρκτικι μελζτθ και χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

τθλεμετρικϊν ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ ςτισ 3 ελλθνικζσ διαςυνοριακζσ λεκάνεσ 

των ποταμϊν  Ζβρου, Νζςτου και Στρυμόνα από όλουσ τουσ φορείσ (ενδεικτικά: 

Υπουργεία, ΝΡΙΔ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ, Υπθρεςίεσ 

Διμων, Υπθρεςίεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων 

Ρεριοχϊν, Ρανεπιςτιμια κ.α.). 

 Καταγραφι των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ που βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ 

και εκτίμθςθ του κόςτουσ αναβάκμιςθσ/επιςκευισ. 

 Ζρευνα για τα ςθμεία που κα τοποκετθκοφν τα νζα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ 

ςτθ λεκάνθ του ποταμοφ Ζβρου κακϊσ και για το ποιοι είναι οι υφιςτάμενοι 

ςτακμοί παρακολοφκθςθσ που χριηουν ςυντιρθςθ/επιςκευι/αναβάκμιςθ ςτισ 

λεκάνεσ απορροισ των ποταμϊν  Νζςτου και Στρυμόνα. 

 Συγγραφι αναφοράσ (Ραραδοτζο 4.7.1) που κα περιζχει τα αποτελζςματα των ωσ 

άνωκεν εργαςιϊν. 

Ραραδοτζο: Αναφορά ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε δφο αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

μορφι, όπου κα παρουςιάηονται αναλυτικά τα αποτελζςματα τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ 

και χαρτογράφθςθσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςτισ 3 ελλθνικζσ 

διαςυνοριακζσ λεκάνεσ, κα καταγράφονται τα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ που 

βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ, κα εκτιμάται το κόςτοσ αναβάκμιςθσ/επιςκευισ/ςυντιρθςθσ 

αυτϊν και κα προτείνονται τα ςθμεία τοποκζτθςθσ του νζου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

ςτθ λεκάνθ του Ζβρου. 

 Χρονοδιάγραμμα:  Ζωσ δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ρεριφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξθσ (ERDF) και κατά 15% από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 
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Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 32.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 25.806,45 €, ΦΡΑ: 6.193,55€) και αναλφεται ωσ 

εξισ: 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΑΔΟΤΕΟΥ 

 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

 
ΡΟΣΟ 
ΤΘΤΑ 

 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝ. (ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ) 

 

ΦΡΑ (24%)  
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ (ΜΕ ΦΡΑ) 

1.7.2 – ‘Διαχείριςθ του ζργου’ (Project 
Management) 

ΕΥΩ 1 16.129,03€ 3.870,97 20.000,00€ 

1.7.3 – ‘Συναντιςεισ τθσ Ομάδασ Ζργου’ 
(Project Team meetings) 

ΕΥΩ 1 806,45 193,55 1.000,00€ 

4.7.1 – ‘Συλλογι δεδομζνων και 
εκτίμθςθ και ανάλυςθ αυτϊν (Data 
collection, assessment and analyses) 

ΕΥΩ 1 8.064,52 1.935,48 10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ   25.000,00€   

ΦΡΑ     6.000,00€  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ      31.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΟΥ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
“INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT COORDINATION AND RESPONSIVENESS TO FLOOD RISKS IN THE 
CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΩΝΥΜΙΟ “FLOODGUARD” ΡΟΥ ΥΛΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-
2020 
 

ΔΑΣΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΡΤΩΣΘΣ 
ΦΡΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ 

1.7.2 – ‘Διαχείριςθ του ζργου’ (Project 
Management) 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 

1.7.3 – ‘Συναντιςεισ τθσ Ομάδασ Ζργου’ 
(Project Team meetings) 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 

4.7.1 – ‘Συλλογι δεδομζνων και εκτίμθςθ 
και ανάλυςθ αυτϊν (Data collection, 

assessment and analyses) 

<αρικμόσ> 
<αρικμόσ> 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 

(αρικμθτικϊσ)  
<αρικμθτικϊσ> 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 

(ολογράφωσ) 
<αρικμόσ ολογράφωσ> 

 

………..(Σόποσ)…….(Ημερομθνία)       

Ο προςφζρων  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Δεδομζνου ότι θ Τεχνικι Ρροςφορά αποτελεί κφριο κριτιριο ανάκεςθσ του ζργου, κα πρζπει 

τα ςτοιχεία που ηθτοφνται, να αποδίδονται όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 

εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα ότι ο προςφζρων ζχει κατανοιςει το ζργο 

που καλείται να αναλάβει και θ μεκοδολογία που προτείνει καλφπτει τισ ανάγκεσ του ζργου. 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ςυντάξουν Τεχνικι Ρροςφορά ςτθν οποία κα αποτυπϊνουν 

με ςαφινεια τον τρόπο και τα μζςα με τα οποία κα υλοποιιςουν το ζργο, και κα προτείνουν 

το κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα και το ανκρϊπινο δυναμικό που κα αξιοποιιςουν, ζτςι 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ εκπόνθςθ του ζργου 

που κα αναλάβουν.  

 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να διαιρείται ςτισ παρακάτω περιγραφόμενεσ ενότθτεσ και 

να ζχει τθν ακόλουκθ δομι:  

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α’: Ρλαίςιο απαιτιςεων του ζργου και προςζγγιςθσ προβλθμάτων, ςτθν οποία 

κα πρζπει να γίνεται θ ανάλυςθ και κατανόθςθ των απαιτιςεων του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και θ ανάπτυξθ του κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςθσ των 

προβλθμάτων. Ειδικότερα, ςτθν παροφςα ενότθτα περιλαμβάνεται θ αναλυτικι περιγραφι 

τθσ αντίλθψθσ του Αναδόχου ςχετικά τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία και τισ ανάγκεσ τθσ 

διαςυνοριακισ περιοχισ Ελλάδασ – Βουλγαρίασ.  

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Βϋ:  Μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, ςτθν οποία για 

πραγματοποιθκεί επαρκισ ανάλυςθ και ειδίκευςθ των μεκοδολογιϊν, των τεχνικϊν και των 

εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπροςκζτωσ, ςτθν 

παροφςα ενότθτα γίνεται ανάλυςθ-ειδίκευςθ τθσ καταλλθλόλθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Γ’:  Ανάλυςθ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ & Χρονοπρογραμματιςμόσ, ςτθν 

οποία κα αναλυκεί το αντικείμενο τθσ δράςθσ ςε ενότθτα εργαςιϊν και κα γίνει θ ςφνδεςι 

του με τα ελάχιςτα απαιτοφμενα παραδοτζα του ζργου. Επιπροςκζτωσ, παρατίκεται το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα  για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Δ’:  Σφνκεςθ και οργάνωςθ ομάδασ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ ομάδασ ζργου κακϊσ και του τρόπου ςυνεργαςίασ και κατανομισ 

αρμοδιοτιτων κακϊσ και του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Στοιχεία Εκδότθ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ) 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: …………. 

ΡΟΣ: ……………….. 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ …………….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του 
ποςοφ των ……………….. ΕΥΩ (€ ………….)  

υπζρ τ… : 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .................., ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................……………, ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
......................, (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., 
………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., 
………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., .4 

ατομικά και για κάκε ζνα από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 
τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  για τθν καλι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ με τίτλο «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
“INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT COORDINATION AND RESPONSIVENESS TO FLOOD 
RISKS IN THE CROSS BORDER AREA” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” που υλοποιείται ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - 
ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) .....................  Διακιρυξθ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 
διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 
ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που 
ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                             
4 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’– ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(ΣΔΤΓ ) 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/Ονομαςία: * 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ] 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ : 50205 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Τενζδου 58, Καβάλα, Ταχ. Κωδικόσ: 65 404 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Γεϊργιοσ Καμπάσ, Κωνςταντίνα Αλεξίου  

- Τθλζφωνο: 2313309810, 2313309811 

- Θλ. ταχυδρομείο: : dy-amt@damt.gov.gr, alexiouk@damt.gov.gr *……+ 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.damt.gov.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΟΥ  
ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT COORDINATION 
AND RESPONSIVENESS TO FLOOD RISKS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΩΝΥΜΙΟ 
“FLOODGUARD” ΡΟΥ ΥΛΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ 
ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
(CPV:  79411000-8, 79415200-8)  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : OXI 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: [……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

 



ΑΔΑ: ΩΧΝΛΟΡ1Υ-ΔΞΩ



 

 

Σελίδα 67 από 85 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



ΑΔΑ: ΩΧΝΛΟΡ1Υ-ΔΞΩ



 

 

Σελίδα 69 από 85 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχιςεεγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xix

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του εργατικοφ και περιβαλλοντικοφ 
δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxi

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ 
. 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxiv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxxxv, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
 

*……..........................+ 
 
 
 
 
 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……] 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσδιευκυντικϊνςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxvi το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων που αναφζρονταιxxxvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 
ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)]. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 
των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και 
τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 
ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  

viii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 
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ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 
3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 
οικονοµικϊνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  
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 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 
ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 
Ραράρτθμα αυτό. 

xxxii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxiv
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxv Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvi Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 
εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ 
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
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xxxvii

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 
πρόςβαςθ. 
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