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ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Τεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη Γηελέξγεηαο Σπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 
επηινγή αλαδφρνπ γηα ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 
2017-2023. Μεηξψα  λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ 
αθηψλ.» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010), κε ηηο νπνίεο 
ζπληζηάηαη σο εληαία απνθεληξσκέλε κνλάδα δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο, ε 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

2. Τν Π.Γ. 142/27-12-2010, «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο», (ΦΔΚ 235/Α/27-12-2010), 

3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 και 28Α ηοσ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α’/2015) 
“Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε.  Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

4. Τε κε Α.Π. 35748/30-05-2017 Απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή ηεο Α.Γ.Μ.Θ. «Αλάζεζε 
άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ 
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«Με εληνιή Σπληνληζηή» ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο»,  ΦΔΚ 1971/Β’/7-6-2017. 

5. Τελ κε Α.Π. 342/26-02-2014 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο  
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πεξί νξηζκνχ Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

6. Τε κε Α.Π. 14138/15-05-2017 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 
250/η.Υ.Ο.Γ.Γ./26-05-2017 – ΑΓΑ:ΨΨ09465ΦΘ7 – ΗΜΞ) γηα δηνξηζκφ ηνπ Σπληνληζηή 
ηεο Α.Γ.Μ. – Θ.  

7. Τελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 23εο 
Οθησβξίνπ 2000 γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
πνιηηηθήο ησλ πδάησλ. 

8. Τν Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/9.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», φπσο ηζρχεη. 

9. Τν ΠΓ 51/2-3-2007 (ΦΔΚ 54/Α/8-3-2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 
ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, «γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ 
ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 
ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000, φπσο ηζρχεη. 

10. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ Β’ 1909/08.12.2010) «Καζνξηζκφο 
Πξνηχπσλ Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξχπσλ 
θαη νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 «ζρεηηθά κε Πξφηππα Πνηφηεηαο 
Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ θαη ζρεηηθά κε ηελ 
ηξνπνπνίεζε θαη κεηέπεηηα θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ 82/176/ΔΟΚ, 
83/513/ΔΟΚ, 84/156/ΔΟΚ, 84/491/ΔΟΚ θαη 86/280/ΔΟΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ», θαζψο θαη 
γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ξχπσλ ζηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά χδαηα θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

11. Tελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ. 

12. Τελ ππ’ αξηζκ. Η.Π. 8600/416/Δ103 ΚΥΑ γηα ηελ «Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ 
πδάησλ θνιχκβεζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ», φπσο 
απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

13. Τελ κε Α.Π.1395/12-04-2017 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ. πεξί έληαμεο ηεο 
πξάμεο ηνπ ζέκαηνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλαηνιηθή Μαθεδνλίαο Θξάθε 
2014-2020. 

14. Τελ κε Α.Π. 7143/27-04-2017 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα ηελ απνδνρή έληαμεο-πινπνίεζεο ηεο 
Πξάμεο ηνπ Θέκαηνο. 

15. Τν κε Α.Π.1009/28.04.2017 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τακείνπ 
Αλάπηπμεο (Π.Τ.Α.) Α.Μ.Θ. ησλ πξαθηηθψλ ηεο 2εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Π.Τ.Α. 
Α.Μ.Θ. κε ζέκα ηελ απνδνρή ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο  γηα ηα έηε  2017-2023 & Μεηξψν ηαπηνηήησλ λέσλ 
αθηψλ θνιχκβεζεο θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ» πνπ ζα 
πινπνηήζεη ε Γηεχζπλζε Υδάησλ Α.Μ.Θ.».  
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16. Τελ κε Α.Π. νηθ.8522/08-05-2017 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα ηελ αλάζεζε πινπνίεζεο, νηθνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Θέκαηνο. 

17.  Τε κε Α.Π. νηθ. 11568/15-06-2017 Απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνχ «Καηαρψξηζεο 

πξνζθνξψλ, ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη Αμηνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο»  ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο Τπεξεζηψλ κε ηίηιν 

«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα 

ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ» θαη 

Απφθαζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο.» θαη ηδίσο ην ζεκείν ππ. αξηζκ. 3 φπνπ 

απνθαζίδεηαη ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα, ήηνη ηε Γηαθήξπμε. 

 

 

Αποθαζίζοσμε 

 

1. Τελ έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ (CPV 
71700000-5 & 90733100-5)) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ κε 

ηίηιν «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα 
Ταπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ.» 
 

2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 48.688,00 κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

3. Η πξνθεξπζζφκελε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ απνηειεί ππνέξγν ηνπ έξγνπ 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο  γηα ηα έηε  2017-2023 & Μεηξψν ηαπηνηήησλ λέσλ 
αθηψλ θνιχκβεζεο θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ» πνπ είλαη 
εληαγκέλν ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1395/12-04-2017 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΑΓΑ: 6ΓΦΜ7ΛΒ-ΤΧΔ) κε Κσδηθφ ΟΠΣ 5007698 θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ 
ΔΣΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο  «Βειηίσζε ηεο 
ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ"  ηνπ 
Δ.Π.  «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 2014-2020».  

 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο θαηαζέηνληάο ηελ είηε 
απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ζηα 

ΑΔΑ: 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ





4 

 

Γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Υδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζηε δηεχζπλζε 
«Γηεχζπλζε Υδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Τελέδνπ 58, ΤΚ 654 04, 
Καβάια», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα Γηαθήξπμε κέρξη  03 Ιοσλίοσ 2017, 
εκέξα Γεπηέξα θαη ώρα Δλλάδας  15.00   (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ). 

 

5. Η πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε courier, 
πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε παξαιήπηε κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα. Η επζχλε ηεο έγθαηξεο άθημεο ηεο πξνζθνξάο βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαζπζηέξεζε αθφκε θαη γηα 
αλσηέξσ βία. Δθηφο ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ 
έγγξαθν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζα πξσηνθνιιείηαη. 
 

 

6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηε παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη. 

 

 

7. Ηκεξνκελία, ψξα δηεμαγσγήο θαη ηφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: ε 4η Ιοσλίοσ 
2017, θαη ώρα 09.00 π.μ. ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Υδάησλ Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζηελ νδφ Τελέδνπ 58, ΤΚ 654 04, ζηελ Καβάια». 
 

 

8. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ θαη ησλ 
Παξαξηεκάησλ ησλ Τεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

 

9. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 
ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

10. Η παξνχζα απφθαζε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 Τεχρνο Γηαθήξπμεο Σπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 
 Τεχρνο Παξαξηεκάησλ (1-16)  

 
 

11. Η παξνχζα απφθαζε θαη ηα ζπλεκκέλα Τεχρε Γεκνπξάηεζεο απηήο ζα αλαξηεζνχλ ζηηο 
ηζηνζειίδεο: 
 www.damt.gov.gr    ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  
 http://diavgeia.gov.gr/  ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα»    

 www.promitheus.gov.gr.   ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ  (Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.)  
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ελψ ζα δηαηίζεληαη θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεχζπλζεο Υδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο, (Τελέδνπ 58, ΤΚ 654 04, Καβάια). 

 

Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

  

                                                                    Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

                                                                          ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

                                                                         ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ 

 
                                                                           

Γρ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΑΒΒΑ 
  

σνημμένα 
1.Τεχρνο Γηαθήξπμεο Σπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 
2. Τεχρνο Παξαξηεκάησλ (1-16) 
Δζωη.Γιανομή 
1.Γξ. Σπληνληζηή 
2. Αλ.Γελ.Γ/ληξηα Πεξηβ/θήο & Φσξ/θήο Πνιηηηθήο 
3. Φξνλ. Αξρείν 
4.Φ. 100.2.1 (Σχκβαζε Ύδαηα θνιχκβεζεο 2017 – 2023 - Δπαλαπξνθχξεμε) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ





6 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

«Παραθοιούζεζε ηες ποηόηεηας ηωλ σδάηωλ αθηώλ θοιύκβεζες ηες Περηθέρεηας 
Αλαηοιηθής Μαθεδολίας – Θράθες γηα ηα έηε 2017-2023. Μεηρώο ηασηοηήηωλ λέωλ 

αθηώλ θοιύκβεζες θαη επηθαηροποίεζε ηασηοηήηωλ σθηζηάκελωλ αθηώλ.»  

κε Κσδηθό ΟΠ 5007698 ζην Δ.Π. Αλαηνιηθή Μαθεδνλία  Θξάθε 2014-2020,  

κε θσδηθό πξάμεο Α: 2016ΔΠ03110012  

(CPV: 71700000-5 & 90733100-5) 

 

 

 

Διάρκεια του Ζργου: 80 μινεσ (Μάιοσ 2017 ζωσ και Δεκζμβριοσ 2023) 

Ρροχπολογιςμόσ:    48.688,00 ΕΥΩ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%)  

Ανακζτουςα Αρχι: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ. 

Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ).  

Θμερομθνία αποςτολισ περίλθψθσ για δθμοςίευςθ ςτο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:   22 /06/2017 

Θμερομθνία δθμοςίευςθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 22/06/2017  

Θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ : 23/06/2017 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 23/06/2017  

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 03/07/2017 και ϊρα 15:00  

 

 

 

ΙΟΤΝΙΟ 2017 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ/ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58, ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404  

Τπεξεζία Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο/ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58, ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404  

Σειέθσλν 2313 309810, 2313309811 

Φαμ 2510 837173 

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν  dy-amt@damt.gov.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ, Σει. 2313 
309810, 811, dy-amt@damt.gov.gr, 
alexiouk@damt.gov.gr  

ΣΔΝΔΓΟΤ 58,ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404, 
Κακπάο Γεψξγηνο, Αιεμίνπ 
Κσλζηαληίλα 

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

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (Α.Α.) είλαη Kεληξηθή Κπβεξλεηηθή Αξρή (ΚΚΑ) θαη αλήθεη ζηε Γεληθή 
Κπβέξλεζε, Τπνηνκέαο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο / Κεληξηθή Γηνίθεζε / Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο.   

 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α. είλαη: ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο 
Απηνδηνίθεζεο, ε Γηαρείξηζε ζεκάησλ θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη πνιηηνγξάθεζεο, 
ε Γηαρείξηζε ζεκάησλ ρνξήγεζεο, αλαλέσζεο, απφξξηςεο, αλάθιεζεο αδεηψλ δηακνλήο, ε 
δηαρείξηζε, επνπηεία θαη εθθαζάξηζε ηδξπκάησλ, θιεξνδνηεκάησλ θαη ζρνιαδνπζψλ 
θιεξνλνκηψλ, ε εμεηδίθεπζε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ πεξηβαιινληηθήο, 
ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο, πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ, 
νξπθηψλ πφξσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο πιηθψλ 
δεκνζίσλ έξγσλ θαη εθηέιεζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη ε επνπηεία, πξνζηαζία θαη 
εθκεηάιιεπζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 
εμάιεηςεο ππξθαγηψλ, ζχληαμε δαζηθψλ ραξηψλ, ζέκαηα αλαδαζκνχ, επνηθηζκνχ, αιηείαο θαη 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ν Ν. 4412/2016 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ε ππ‘ αξηζκ. 
Ζ.Π. 8600/416/Δ103/2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 356/Β΄/26-2-2009) γηα ηελ «Πνηφηεηα θαη κέηξα 

                                                           
 

 

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
ΑΔΑ: 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ





12 

 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2006/7/ΔΚ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη : 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : www.damt.gov.gr, ζην πεδίν 

«Αλαθνηλψζεηο» / «Γηαγσληζκνί». 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : 
Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, Καβάια, ΣΚ 65404. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: Γ/λζε 
Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, Καβάια, ΣΚ 65404. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο – Υξεκαηνδόηεζε  

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 
ηνπ λ. 4412/16.  

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε 2014-2020» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο 
θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   

Οη δαπάλεο γηα ην έξγν βαξχλνπλ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε ΑΔΠ 2016ΔΠ03110012. 

 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν 1 κε ηίηιν «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα Σαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ 
πθηζηάκελσλ αθηψλ.» ηεο Πξάμεο: «Παξαθνινχζεζε ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη 
ελεκέξσζε θνηλνχ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ΑΞ02 ηνπ Δ.Π. 
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020 κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε αξ. πξση. 1395/12-04-2017 (ΑΓΑ: 6ΓΥΜ7ΛΒ-ΣΦΔ) 
θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5007698. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ 
ΠΓΔ.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΣΗΣΛΟ/ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 

«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ 
αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-
2023. Μεηξψα Σαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη 
επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ 
αθηψλ.» 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ (ΜΔ ΦΠΑ 24%) 60.333,44 ΕΥΩ  

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

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 
θαη Θξάθε 2014-2020 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
80% 
Δζληθνί Πφξνη 20% 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 
ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔΥΡΗ 
30/11/2023 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΡΓΟΤ  
ΟΠΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟ 
ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο  

ΚΡΑΣΖΔΗ  

0,02%* επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν ΦΠΑ, 
Τπέξ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

0,06%*  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 
θαη θξαηήζεσλ, Τπέξ Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 
θαη θξαηήζεσλ, Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  (ΔΑΑΓΖΤ) 

Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηεο θξάηεζεο 
ΔΑΑΓΖΤ  

Τπέξ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ αλσηέξσ 
ραξηνζήκνπ 
*Οη αλσηέξσ θξαηήζεηο κε αζηεξίζθν, ηζρύνπλ από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ 

ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνπ Π.Γ. ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο 

ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 
Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο 

 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

i. Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017 – 2023, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηφδνπ φπσο απηή θαζνξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ (ΔΓΤ), θαη ζα 
επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηα έηε 2017-2023.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
56 αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, ζε ηζάξηζκέο αθηέο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηα έηε 2017 θαη 2018, ζχκθσλα κε ηελ κε 
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αξηζκ. πξση. νηθ. 5628/27-03-2017 (ΑΓΑ: 7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. Οη αθηέο 
θνιχκβεζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη είλαη εθείλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθφ 
αξηζκφ ινπνκέλσλ, αθηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ θάζε άπνςε 
(αλαπηπμηαθφ, αηζζεηηθφ, ηνπξηζηηθφ πεξηβαιινληηθφ θ.ιπ.) θαη απηέο πνπ δέρνληαη 
έληνλεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. ηηο παξαθνινπζνχκελεο αθηέο δηελεξγνχληαη 
αθελφο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο 
πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Ζ.Π. 8600/416/Δ103/2009 (ΦΔΚ 
356/Β΄/26-2-2009) γηα ηελ «Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ», φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη αθεηέξνπ νπηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
θπζηθνρεκηθήο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο. 

 Δπηπιένλ, ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη: 
α) ε επηβεβαίσζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηνπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο, κε ηε ιήςε 
θσηνγξαθηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ, 

β) ε επηβεβαίσζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αθηήο, 

γ) ε εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ζε ζπλεξγαζία 
κε ηε Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο . 

δ) ε απνζηνιή ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηηο 
παξαθνινπζνχκελεο αθηέο (π.ρ. αιιαγή ρξήζεο ηεο αθηήο, πξνζσξηλφ θιείζηκν 
ιφγσ ηερληθψλ έξγσλ, θιπ.),κε ζθνπφ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
παξαθνινχζεζε λα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηφδνπ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε ρξφλν θνληά ζηνλ πξαγκαηηθφ (near real time 
information) θαη κε ηξφπν εχθνια πξνζβάζηκν.  

ii. α. Ζ ζχληαμε κεηξψνπ ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο  
Ζ ηαπηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:  
α) θπζηθά, γεσγξαθηθά θαη πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο,  
β) αηηίεο ξχπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηα χδαηα θνιχκβεζεο θαη λα 
βιάπηνπλ ηελ πγεία ησλ ινπνκέλσλ 
γ) δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θπαλν−βαθηεξίσλ 
δ) δπλαηφηεηα αλάπηπμεο καθξνθπθψλ ή/θαη θπηνπιαγθηνχ) 
ε) ηελ πηζαλφηεηα θηλδχλνπ βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο,  
ζη) ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο 
δ) ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 

Γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023 ζα ζπληαρζεί κεηξψν γηα ηηο ηαπηφηεηεο ησλ λέσλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο. Ο αξηζκφο 
απηψλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 10% ησλ ήδε παξαθνινπζνχκελσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 190856/1-8-2013 εγθχθιην ηεο Δ.Γ.Τ./ΤΠ.ΔΝ. Σν δίθηπν 
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλά 
δχν έηε. Οη ηαπηφηεηεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο ρψξαο θαηαξηίζηεθαλ γηα πξψηε 
θνξά ην έηνο 2011, κε επζχλε ηεο ΔΓΤ θαη έθηνηε επαλεμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη 
έσο ζήκεξα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 8600/2009 (εθεμήο ΚΤΑ). 

β. Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ θνιχκβεζεο. 
Οη ηαπηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΚΤΑ: 

1. ε πεξίπησζε πδάησλ θνιχκβεζεο πνπ ηαμηλνκνχληαη σο «θαιήο πνηφηεηαο», 
«επαξθνχο πνηφηεηαο» ή «αλεπαξθνχο πνηφηεηαο», επαλεμεηάδεη ηελ ηαπηφηεηα 
ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ηαθηηθά γηα λα ειεγρζεί εάλ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα ζεκεία 
α)-ζη) πνπ απαξηζκνχληαη παξαπάλσ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, θαζίζηαηαη επίθαηξε. 
Ζ επαλεμέηαζε δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζπρλφηεηα πνπ νξίδεηαη ζην 
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αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη θαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο 
παξνχζαο θαη αλαιφγσο ηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο:  

      | «Καιήο πνηφηεηαο» | «Δπαξθνχο πνηφηεηαο» | «Αλεπαξθνχο πνηφηεηαο» | 

      | Γηελέξγεηα επαλεμέηαζεο ηνπιάρηζηνλ | αλά ηεηξαεηία | αλά ηξηεηία | αλά δηεηία |  

2. ε πεξίπησζε πδάησλ θνιχκβεζεο πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί πξνεγνπκέλσο σο 
«εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο», ε ηαπηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πξέπεη λα 
επαλεμεηάδεηαη θαη, ελδερνκέλσο, λα επηθαηξνπνηείηαη, κφλνλ εθφζνλ ε ηαμηλφκεζε 
κεηαηξέπεηαη ζε «θαιήο πνηφηεηαο», «επαξθνχο πνηφηεηαο» ή «αλεπαξθνχο 
πνηφηεηαο». Ζ επαλεμέηαζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηα ζεκεία α)-ζη) πνπ 
απαξηζκνχληαη παξαπάλσ. 

3. ε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ δνκηθψλ έξγσλ ή ζεκαληηθψλ κεηαηξνπψλ ζηα έξγα 

ππνδνκήο σο πξνο ηα χδαηα θνιχκβεζεο ή πιεζίνλ ηνπο, ε ηαπηφηεηα ησλ 

πδάησλ θνιχκβεζεο θαζίζηαηαη επίθαηξε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο 

θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επαλεμέηαζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηαπηνηήησλ 
ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ησλ αθηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
ζα μεθηλήζεη απφ ην 2018 θαη δελ ζα μεπεξλάεη ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαπηνηήησλ γηα 
ηελ πεξίνδν 2018-2023. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 20%, ζε πεξίπησζε πνπ ην 
απνηέιεζκα είλαη δεθαδηθφο αξηζκφο, ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζηνλ ακέζσο 
κεγαιχηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 79 κήλεο. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 71700000-5 (Υπερεζίες παραθοιούζεζες θαη  
ειέγτοσ) θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ CPV 90733100-5 (Τπεξεζίεο παξαθνινύζεζεο ή 
ειέγρνπ ξππαζκέλσλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ),  

Κσδηθόο CPV Πεξηγξαθή CPV 

71700000-5 Υπερεζίες παραθοιούζεζες θαη ειέγτοσ 

90733100-5 
Υπερεζίες παραθοιούζεζες ή ειέγτοσ 
ρσπαζκέλωλ επηθαλεηαθώλ σδάηωλ 

Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππνέξγνπ 1 «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα Σαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ 
πθηζηάκελσλ αθηψλ.» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 48.688,00 ρσξίο ΦΠΑ ή 60.333,44 € κε ΦΠΑ 
24 %. 

Ο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 θαη αθνξά: 

1. Σε δαπάλε γηα ηηο ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο πεξηφδνπ 2017-2023, (37.632,00 € ρσξίο 
ΦΠΑ).  

2. Σε δαπάλε ησλ πξφζζεησλ δεηγκαηνιεςηψλ, επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ θαη λέεο 
ηαπηφηεηεο αθηψλ θνιχκβεζεο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ απνηεινχλ πξναίξεζε 
(11.024,00 € ρσξίο ΦΠΑ).   

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο κε βάζε ηελ ηηκή, βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.4412/2016.  
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‘ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ: 147/Α΄/08-082016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 
εθεμήο Νόκνο.  

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α/25-01-2013«πληαμηνδνηηθέο 
ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» . 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε 
ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 
89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», φπσο ηζρχεη «Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017, 
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξα 345 έσο 374)» 

4) Σε κε αξηζκ. πξση. 81986 / ΔΤΘΤ 712 / 31-07-2015 (ΦΔΚ 1822 / Β / 24-08-2015) 
Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο 
Γαπαλψλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο 
δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014 – 2020 απφ 
Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ 
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 ΦΔΚ 74 Α/26-03-2014-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 111 Α/7-
5-14 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α' 
161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α΄ 74) , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

6) Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‘ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό 
πλέδξην». 

8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3882/2010 (ΦΔΚ166/Α/22.09.2010) «Δζληθή ππνδνκή Γεσρσξηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ –Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14Ζο Μαξηίνπ 2007θαη άιιεο δηαηάμεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ 
λ.1647/1986 «Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο(ΟΚΥΔ) θαη 
άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ141/Α). 

9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν ―Πξφγξακκα Γηαχγεηα‖ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

10) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, 
εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015»θαη εηδηθφηεξα ην 
άξζξν 26, θαζψο θαη ηα κε αξ. πξση. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 θαη 
ΓΗΚΠΟ/Φ.18/  νηθ.21526/04-11-2011 έγγξαθα ηνπ Τ.Γη.Μ.ΖΓ πνπ αθνξνχλ 
Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ 
αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ. 

11) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25) ―Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα 
θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα‖.  
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12) Σν Π.Γ 63/2005 (ΦΔΚ Α‘ 98/22.04.2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 

13) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

14) Σν Ν.1558/85 (ΦΔΚ 137/Α΄/26-07-1985) «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά ξγαλα» φπσο 
απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.2081/92 (ΦΔΚ154/Α΄/10-09-1992) 
θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄/22-04-2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα». 

15) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.142/2010 (ΦΔΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο». 

16) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93/Α/14-04-2014) «Δπείγνπζεο 
ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

17) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4325/15 (ΦΔΚ 47/Α΄/11-05-2015) 
«Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο-Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

18) Τε κε Α.Π. 35748/30-05-2017 Απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή ηεο Α.Γ.Μ.Θ. «Αλάζεζε 
άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ 
«Με εληνιή Σπληνληζηή» ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο»,  ΦΔΚ 1971/Β’/7-6-2017. 

19) Σελ κε Α.Π. 15342/26-02-2014 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πεξί νξηζκνχ Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

20) Τε κε Α.Π. 14138/15-05-2017 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 
250/η.Υ.Ο.Γ.Γ./26-05-2017 – ΑΓΑ:ΨΨ09465ΦΘ7 – ΗΜΞ) γηα δηνξηζκφ ηνπ Σπληνληζηή 
ηεο Α.Γ.Μ. – Θ.  

21) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45Α/09.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

22) Σηο δηαηάμεηο ηνπ 2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α/07.11.2000) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

23) Σν Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία‖. 

24) Σν Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) ―Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο‖. 

25) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4389/2016 (ΦΔΚ 94/Α/27-05-2016), «Δπείγνπζεο 
δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

26) ΠΟΛ.1061/2016/24-05-2016 (ΑΓΑ: 7ΘΦ9Ζ-ΜΞΘ) Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 
«Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη 
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 
ΦΠΑ ζε 24% θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηε δεχηεξε νκάδα 
λεζηψλ. 

27) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο », φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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28) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143/Α/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

29) Σελ ΤΑ αξηζκ. πξση. 81986/EΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ 1822/B/24.08.2015), «Δζληθνί 
θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 − 
Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 
2014−2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ 
επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ». 

30) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15.09.2011) χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» εηδηθά ην ΑΡΘΡΟ 11 «χζηαζε Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 
14/Α/02.02.12), ΑΡΘΡΟ 10 θαη ην Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86/Α/11.04.2012) ΑΡΘΡΟ 238 
παξ. 2β θαη ηζρχεη. 

31) Σελ Κ.Τ.Α. αξηζκ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ 3400/Β/20.12.2012) «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».  

32) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014, άξζξν 1, παξ. 2 (ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 
κε αξηζκ. 3699/10-9-2014 έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ). 

33) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/08.08.2014): Μέηξα ζηήξημεο θαη 
αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη.  

34) Σελ ΚΤΑ Αξηζκ. 134453/2015 (ΦΔΚ/Β΄/2857/28-12-2015) Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο 
ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΠΓΔ . 

35) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α΄/06-08-2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α΄/23-06-2010), ην Ν.4042/12 (ΦΔΚ 24/Α΄/13-02-2012) θαη ηελ 
ΚΤΑ αξηζκ. Ζ.Π. 23615/651/Δ.103/08-05-2014 (ΦΔΚ 1184/Β΄/09-05-2014).  

36) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ 43/Α΄/22-03-1994) πεξί 
παξαθξάηεζεο θφξνπ. 

37) Σελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 
Οθησβξίνπ 2000 γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 
ησλ πδάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

38) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/9.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 
πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», φπσο ηζρχεη. 

39) Σν ΠΓ 51/2-3-2007 (ΦΔΚ 54/Α/8-3-2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, «γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
πνιηηηθήο ησλ πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 
Οθησβξίνπ 2000. 

40) Σν άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 118/07 (Α΄150). 

41) Σν άξζξν 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.  

42) Σελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ. 
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43) Σε κε αξηζκ. Ζ.Π. 8600/416/Δ103/2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 356/Β΄/26-2-2009 ) γηα ηελ 
«Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

44) Σε κε αξηζκ. πξση. 7216/01-12-2015 Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 
Δ.Π. «Μαθεδνλία – Θξάθε».  

45) Σε κε αξηζκ. πξση 1395/12-04-2017 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα Έληαμε ηεο Πξάμεο «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ 
πθηζηάκελσλ αθηψλ.» κε Κσδηθφ ΟΠ5007698 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020»  

46) Σε κε αξηζκ. πξση. νηθ. 5628/27-03-2017 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο «Πξνζδηνξηζκφο ησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο γηα ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν 2017 - 2018».(ΑΓΑ: 7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ). 

47) Σε κε αξηζκ. 182/2016 (ΦΔΚ 4269/ Β‘/30-12-2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ γηα ηελ «Έθδνζε πξνηχπσλ ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ 
αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ άλσ ησλ νξίσλ θαη 
θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 4412/2016 (Α‘147), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016».  

48) Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

49) Σε κε αξηζκ. πξση.: 1395/12-04-2017 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο Έληαμεο ηεο πξάμεο «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ 
πθηζηάκελσλ αθηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5007698 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020 » κε Α.Γ.Α. : 6ΓΥΜ7ΛΒ-ΣΦΔ. 

50) Τε κε Α.Π. νηθ. 11568/15-06-2017 Απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνχ «Καηαρψξηζεο 

πξνζθνξψλ, ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη Αμηνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο»  ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο Τπεξεζηψλ κε ηίηιν 

«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα 

ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ» θαη 

Απφθαζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο.» θαη ηδίσο ην ζεκείν ππ. αξηζκ. 3 φπνπ 

απνθαζίδεηαη ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα, ήηνη ηε Γηαθήξπμε. 

51) Τε κε Α.Π. νηθ.12076/22-06-2017 Απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα «Έγθξηζε Τεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη 

Γηελέξγεηαο Σπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαθνινχζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
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Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα  λέσλ αθηψλ θαη 

επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ.»» 

 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 03/07/2017, εκέξα Γεπηέξα         
θαη ψξα 15:00. (πξνζεζκία >12 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απινπνηεκέλεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ 

(Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 
ηνπ Νφκνπ 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, Καβάια, ΣΚ 65404 έσο ηελ 06/06/2017, εκέξα Σξίηε         
θαη ψξα 12:00.  

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα  

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..).  

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) : www.damt.gov.gr ζηε δηαδξνκή: Αλαθνηλψζεηο ► Γηαγσληζκνί.. ηελ ίδηα 
θαηαρψξηζε αλαξηήζεθε θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή. 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπν: http://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). Με αξηζκφ Α.Γ.Α. :  Χ2ΓΡΟΡ1Τ-
ΟΓΣ. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

http://www.damt.gov.gr/
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα 1-16 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο. 

2. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

3. Tα ρέδηα ηεο χκβαζεο θαη ηεο πξναίξεζεο απηήο.  

4. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

5. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο  

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, εθηεινχληαη κέζσ επηθνηλσλίαο κε 
ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. Ζ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
χκβαζεο γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο δηάζεζήο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.damt.gov.gr ζηε δηαδξνκή: Αλαθνηλψζεηο ► 
Γηαγσληζκνί. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ  

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν δχν (2) εκέξεο πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα 
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη 
εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη.  
Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά εγγξάθσο είηε ζηε δηαδηθηπαθή 
δηεχζπλζε: dy-amt@damt.gov.gr , είηε ζηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο : 2510 837173.  
 

2.1.4 Γιώζζα  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ 
ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 
επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 
κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ 
νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

http://www.damt.gov.gr/
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Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 
αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε 
απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ 
πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‗‘Apostile‖ ζχκθσλα κε 
ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη/ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 
απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‘ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‘ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ 
αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 
Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ 
πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο 
φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο 
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα 
ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ 
εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) 
ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

(Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8)  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 
ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ) ελληαθφζησλ εβδνκήληα ηξηψλ επξψ θαη δψδεθα ιεπηψλ ηνπ επξψ 
(973,12 ΔΤΡΧ). (Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο Παξάξηεκα 8)  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 
φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη  04-02-2018, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 
πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 
αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επ‘ απηψλ.  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο, ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν.3691/2008 (Α΄ 
166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (I.K.E.), ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‘ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη‘ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. ηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
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Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 
4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‘ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 
παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία.  

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 
πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 
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ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 
απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, 
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη δεηγκαηνιεςίεο θαη κηθξνβηνινγηθέο/ρεκηθέο 
αλαιχζεηο πδάησλ. 

Δηδηθφηεξα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ:  

1) Πξφζθαην Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016, µε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο. 

2) ζνλ αθνξά δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε 
ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  

3) Παξαζηαηηθά θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Α.Δ., θαζψο θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν, θαη ηα έγγξαθα 
ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, 
αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

1. Δηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Απαηηείηαη ππνβνιή γεληθνχ εηήζηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ, γηα ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε, δειαδή γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016, θαη‘ 
ειάρηζην ίζν κε 20.000 επξψ θαη‘ έηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηνλ γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ησλ 
εηψλ 2014, 2015 θαη 2016,ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπ 
ή ησλ εκεξνκελίαο έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

θαη ζε περίπηωζε ποσ δελ θαιύπηοληαη οη παραπάλω προϋποζέζεης, 

2. Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο ηνπο. Δπαξθεί σο απφδεημε, 

έγγξαθν ηξάπεδαο πνπ δειψλεη φηη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνζθέξνληα θαη φηη ζα 

εμεηάζεη αίηεζε ηνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε αλ θαη εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο. Δπαξθήο 

ζεσξείηαη ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα φηαλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 15% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη 

πξνζθνξά. 
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ε πεξίπησζε ελψζεσλ / θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ θξηηήξηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ειέγρνληαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο αζξνηζηηθά. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νξίδνληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα κε πνηλή απνθιεηζκνύ:  

α) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ππνβάιιεη θαηάινγν παξνκνίσλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί 
επηηπρψο, ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη νπνίεο εθηειέζηεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2014-2016. Ο 
θαηάινγνο ησλ θπξηόηεξσλ παξνκνίσλ ζπκβάζεσλ (δεηγκαηνιεςίεο / κηθξνβηνινγηθέο 
αλαιχζεηο πδάησλ), ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 4 ηεο 
παξνχζαο.  

Ο θαηάινγνο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή απηήο, ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ηελ ακνηβή ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ ζε απηή, ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη πεξαίσζεο. Ζ θαιή εθηέιεζε ησλ 
αλσηέξσ ζπκβάζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο, σο εμήο: 

1. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη δεκφζηνο θνξέαο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, ππνβάιιεηαη 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. 
Δλαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο πηζηνπνηεηηθνχ ν δηαγσληδφκελνο δχλαηαη 
λα ππνβάιιεη Τπεχζπλε Γήισζε θαη ζρεηηθά έγγξαθα φπσο πξσηφθνιια παξαιαβήο, 
εγθξηηηθέο απνθάζεηο, ηηκνιφγηα, θ.ιπ. 

2. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ηδηψηεο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, ππνβάιιεηαη, είηε 
βεβαίσζε πνπ ζπληάζζεη ν ηδηψηεο, είηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ εθηέιεζε θαη πεξί ηεο επηηπρνχο εθηέιεζεο απηήο, 
ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθά έγγξαθα φπσο αληίγξαθα ζπκβάζεσλ, ηηκνιφγηα, θ.ιπ. 

β) Να δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

 Έλαλ (1) επηζηήκνλα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε απνδεδεηγκέλε πεληαεηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηηο κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λεξνχ, ν νπνίνο ζα είλαη ν 
πληνληζηήο ηεο Οκάδαο έξγνπ.  

 Έλαλ (1) Δπηζηήκνλα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε απνδεδεηγκέλε πεληαεηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Γεδνκέλσλ Γεσρσξηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ θαη δεκηνπξγίαο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.  

 Έλαλ (1) Δπηζηήκνλα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε απνδεδεηγκέλε πεληαεηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηαγξαθήο θαη απνηχπσζεο ρεξζαίνπ, παξάθηηνπ θαη 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Δπηζηήκνλαο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο επηηφπνπ 
επηζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 
αθηψλ θνιχκβεζεο.  

Να επηζπλάπηεηαη Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ πληνληζηή ηεο Οκάδαο Έξγνπ (Τπφδεηγκα  
ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 6). ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ ηξεηο 
επηζηήκνλεο  δελ αλήθεη ακέζσο ζην δηαγσληδφκελν (ππάιιεινο ή εηαίξνο ή κέηνρνο) ζα 
δειψλεηαη επηπιένλ ε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε απνδνρή ηεο ζπλεξγαζίαο 
κε ηνλ δηαγσληδφκελν θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο.   

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ 
πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα Πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Τπνδείγκαηνο ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 5 ηεο παξνχζαο. 

γ) ζνλ αθνξά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ: λα δηαζέηνπλ ππνδνκέο γηα δεηγκαηνιεςίεο ζην λεξφ, 
γηα κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ θαη γηα ηελ θαηαρψξεζε απηψλ ζε ςεθηαθή 
βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο, εθηόο ηνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηνηρεία 
πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη δηαζέηνπλ: α) επσαζηηθφ θιίβαλν θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο, β) 
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θιίβαλν πγξήο απνζηείξσζεο, γ) θιίβαλν μεξήο απνζηείξσζεο, δ) απνηθηφκεηξν, ε) 
πδαηφινπηξν, ζη) ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα εληνπηζκνχ 
ζέζεο (GPS) ή δ) ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή θαη μερσξηζηή ζπζθεπή εληνπηζκνχ ζέζε 
(GPS). (ν ελ ιφγσ –α,β,γ,δ,ε,ζη,δ– εμνπιηζκφο είλαη απαηηεηφο, ε) ίδην κέζν γηα ηε δηελέξγεηα 
ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πξέπεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, βάζεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, λα έρνπλ δηαπίζηεπζε απφ ην Δ.Τ.Γ. ή απφ 
θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Γηαπίζηεπζε (European 
Cooperation for Accreditation - EA) θαη εηδηθφηεξα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο (Π.Γ. 118/07, άξζξν 9) γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο 
αλαιχζεηο ησλ παξακέηξσλ: «εληεξφθνθθνη - Intestinal enterococci (cfu/100 ml)» θαη 
«θνινβαθηεξίδηα - Escherichia coli (cfu/100 ml)», ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Η, ζηήιε Α ηεο 
ΚΤΑ Ζ.Π. 8600/416/Δ103/2009 (ΦΔΚ 356Β'/26-2- 2009) θαη γηα ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζε απηή. πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
εληεξνθφθθσλ είλαη νη ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θνινβαθηεξηδίσλ νη 
ISO 9308-3 ή ISO 9308-1.  

Χζηφζν, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο απφ ηηο 
πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο αλαθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο ΚΤΑ, εθφζνλ πξνζθνκίζεη 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δ.Τ.Γ. πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ηα ιακβαλφκελα απνηειέζκαηα είλαη 
ηζνδχλακα πξνο εθείλα ησλ κεζφδσλ αλαθνξάο. 

Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο πξέπεη λα θαιχπηνληαη ρσξηζηά απφ φια ηα κέιε ζε πεξίπησζε 
Έλσζεο Πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίαο ηα νπνία ζα εκπιέθνληαη ζηηο κηθξνβηνινγηθέο 
αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ, θαζψο θαη απφ ηα ηπρφλ άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, ζηα 
νπνία ζηεξίδνληαη νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερληθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 
απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε 
ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη εληφο ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 
ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

 

 

 

ΑΔΑ: 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ





29 

 

2.2.9  Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε 
κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 
ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 
άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην 
νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986.  

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 
15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr), θαη επεμεξγαζκέλν 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζην Παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 
εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 
άξζξνπ 79 παξ.4 Ν. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα 
πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά 
ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο  

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 
φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 
ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β.2. Γηα ηελ απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ θαη 
ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα απνδεηθηηθά κέζα ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 έσο 2.2.7.  

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα 
κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 
ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 
πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ 
λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε 
ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 
θαηαιιειφιεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν 
επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη 
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ηνπο.  

Β.5. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
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ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή.  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ  

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο 
Γηαθήξπμεο γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.   

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη 
λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ:  

2.4.2.1.  
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εγγξάθσο, ζηελ ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε: Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, Καβάια, ΣΚ 65404 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (παξάγξαθνο 
1.5).  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 
δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Πξνζθνξέο γηα µέξνο ησλ ππεξεζηψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά απνηειεί πλεπκαηηθή 
ηδηνθηεζία ηνπ Πξνζθέξνληα θαη ππνβάιιεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πξέπεη λα γξάθεη επθξηλψο 
ηηο ελδείμεηο:  
1. ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.  
2. ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  
3. ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο «Γηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Παραθοιούζεζε ηες 
ποηόηεηας ηωλ σδάηωλ αθηώλ θοιύκβεζες ηες Περηθέρεηας Αλαηοιηθής Μαθεδολίας – 
Θράθες γηα ηα έηε 2017-2023. Μεηρώο ηασηοηήηωλ λέωλ αθηώλ θοιύκβεζες θαη 
επηθαηροποίεζε ηασηοηήηωλ σθηζηάκελωλ αθηώλ.».  
4. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, θαζψο θαη ηελ έλδεημε: «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ» 
 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη:  
 
I. λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  
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II. λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 
ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ, ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο θαη 
κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 
θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη 
φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.  
 
III. Να ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίηππα, ζε έληππε κνξθή πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην 
θάθειν πξνζθνξάο. ε έλα απφ ηα δχν αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη 
κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε ιέμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ 
άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. 
 
IV. ιεο νη ζειίδεο ησλ πξνζθνξψλ ρξήδνπλ αξίζκεζεο.  
 
V. Να ππνβιεζνχλ πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Γηεχζπλζε 
Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, 654 04 Καβάια κέρξη ηελ 
03/07/2017 θαη ψξα 15:00 π.κ.. Μεηά ηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη.  
 
vi. Ο δηαγσληζκφο (απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ) ζα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή ΓΖΜΟΗΑ 
ζηηο 04/07/2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τδάησλ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, 654 04 Καβάια. 
  

2.4.2.2. Σα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
νξίδνληαη σο εμήο:  

Έλαο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2.4.2.1. ηεο παξνχζαο, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη : 

(α)Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά», 
ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη :  

i) έλαο μερσξηζηφο, ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» 
ii) έλαο δεχηεξνο, μερσξηζηφο, ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά 
 
(β)Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 7 ηεο 
παξνχζαο.  

 
  

2.4.3 Πεξηερόκελα ππν-Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

α) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπέπζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο (ΠΑΡΑΣΖΜΑ 3), 

 β) ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα 
άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. (Βι. Τπφδεηγκα 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 8), 

 γ) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. 
γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά. ηελ Σερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ηα θαησηέξσ (κε εληαία ιίζηα πεξηερνκέλσλ θαη ζπλερή αξίζκεζε): 

1. ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη δηαηίζεηαη ν ζρεηηθόο ηερληθόο 

εμνπιηζκόο/ππνδνκέο, ζύκθσλα κε ην 2.2.6 γηα δεηγκαηνιεςίεο ζην λεξό, γηα 

κεηαθνξά απηώλ (ίδην κέζν), γηα κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ θαη γηα 

ηελ θαηαρώξεζε απηώλ ζε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ (ιίζηα εμνπιηζκνύ-

prospectus). Δπίζεο, εθηφο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηνηρεία πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηνπλ: α) επσαζηηθφ θιίβαλν θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο, β) 

θιίβαλν πγξήο απνζηείξσζεο, γ) θιίβαλν μεξήο απνζηείξσζεο δ) απνηθηφκεηξν, ε) 

πδαηφινπηξν, ζη) ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα εληνπηζκνχ 

ζέζεο (GPS) ή δ) ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή θαη μερσξηζηή ζπζθεπή εληνπηζκνχ ζέζε 

(GPS), ε) ίδην κέζν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ησλ 

δεηγκάησλ.  

εκεησηένλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδφκελνη, γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ηερληθή 

ηνπο ηθαλφηεηα, ζηεξηρζνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ εηαηξεηψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζα 

γίλεηαη δηάθξηζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ/ππνδνκψλ, κε ξεηή αλαθνξά ζε 

δαλεηδφκελα κέζα. 

2. Υξνλνδηάγξακκα αλάιπζεο ελεξγεηψλ (Αλάιπζε ζε δξαζηεξηφηεηεο – ελέξγεηεο θαη 

πεξηγξαθή απηψλ (workplan) θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπο, κε αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ /ινγηζκηθνχ θαη ζαθή αλαθνξά ζην ειάρηζην φξην αλίρλεπζεο 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηηο αλαιχζεηο),παξνπζίαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (δηαρείξηζε, επηθνηλσλία, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, 

θ.ιπ.) θαζψο θαη παξνπζίαζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ 

κε γξακκηθφ ρξνλνδηάγξακκα (Gantt Chart), ζπλνδεπφκελν απφ ζρεηηθή 

πεξηγξαθή/ηεθκεξίσζε.  

3. πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο έξγνπ, κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6.β, ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, ηεο δνκήο ηεο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα (Οξγαλφγξακκα), 

φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο (π.ρ. ζπληνληζηήο, 

θχξηεο/παξαγσγηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο κνλάδεο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, θ.ιπ.), νη 

ζπλδέζεηο απηψλ θαη ε ηεξαξρηθή ηνπο εμάξηεζε, θαζψο θαη ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο 

παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε ππεξεζηψλ, βάζεη ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα Πξνηεηλφκελεο 

Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Τπνδείγκαηνο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 5 ηεο παξνχζαο.  

Δπίζεο. λα επηζπλάπηεηαη Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ πληνληζηή ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

(Τπφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 6). ηελ πεξίπησζε πνπ ν πληνληζηήο δελ αλήθεη 

ακέζσο ζην δηαγσληδφκελν (ππάιιεινο ή εηαίξνο ή κέηνρνο) ζα δειψλεηαη επηπιένλ ε 

γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε απνδνρή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηαγσληδφκελν θαη 

ε δηαζεζηκφηεηα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

4. ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.4. 
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5.  ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2.2.5. 

6. Καηάινγνο παξνκνίσλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.6.α. 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. Σπρόλ εκθάληζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ 

όπσο «δσξεάλ», απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη εηδηθόηεξα γηα ηα voκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά νη 

απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. ή ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπν ηνπο. ε πεξίπησζε έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, 

δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα ππν-Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 ηεο δηαθήξπμεο:  

Αλαιπηηθφηεξα, ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ/ΑΝΑΛΤΖ 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο γηα θάζε έηνο θαη γηα φιεο ηηο αθηέο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο 
πξνζθεξφκελεο ηηκήο απφ έηνο ζε έηνο, αιιά θάζε θνξά ε ηηκή δε ζα ππεξβαίλεη ηελ 
αληίζηνηρε ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2). 

ηελ ηηκή κνλάδαο αλά δεηγκαηνιεςία/αλάιπζε πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο γεληθψλ εμφδσλ, 
ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαβίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 
δεηγκαηνιεςίαο, ηεο κεηαθνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ δεηγκάησλ, ηεο ιήςεο θσηνγξαθηψλ, 
ηνπ εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ 
παξαθνινχζεζεο, ηεο αλάιπζεο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο 
θαηαρψξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ζχληαμεο νησλδήπνηε εθζέζεσλ θαη παξαδνηέσλ πνπ 
απαηηνχληαη απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν θφζηνο θαη δαπάλε 
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα, έγθαηξε θαη πνηνηηθή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
φπσο επίζεο θαη ην φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ζχκθσλα κε  ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 190856/1-8-2013 εγθχθιην ηεο 
Δ.Γ.Τ./ΤΠ.ΔΝ, ην δίθηπν παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο κπνξεί λα 
αλαζεσξείηαη αλά δχν έηε θαη επνκέλσο ην πιήζνο ησλ παξαθνινπζνχκελσλ αθηψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο λα απμνκεηψλεηαη θαηά 10%. Ζ επφκελε 
αλαζεψξεζε πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην έηνο 2018 κε εθαξκνγή απφ ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν 
έηνπο 2019.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο γηα θάζε έηνο θαη γηα φιεο ηηο αθηέο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο 
πξνζθεξφκελεο ηηκήο απφ έηνο ζε έηνο, αιιά θάζε θνξά ε ηηκή δελ ηα ππεξβαίλεη ηελ 
αληίζηνηρε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2). 
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ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑ ΝΔΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

ηελ ηηκή κνλάδαο αλά λέα ηαπηφηεηα πδάησλ θνιχκβεζεο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο 
γεληθψλ εμφδσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαβίσζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ηεο επηηφπνπ επίζθεςεο ζηελ αθηή,  ηεο ιήςεο θσηνγξαθηψλ, ηεο ζχληαμεο 
ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ηεο πεξίιεςεο ηεο, ηνπ ράξηε εμσθχιινπ φπνπ 
ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηεο αθηήο θνιχκβεζεο, ηνπ ράξηε απεηθφληζεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 
θαη δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ηεο αθηήο, ηνπ ράξηε ρξήζεσλ γεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο 
αθηήο θνιχκβεζεο, ηνπ ράξηε κε ηα φξηα ηεο αθηήο θνιχκβεζεο, ηα ζεκεία 
παξαθνινχζεζεο, ησλ ζεκεηαθψλ θαη κε ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
ςεθηαθψλ αξρείσλ (shapefiles) κε ηηο ζέζεηο (points) ησλ πεγψλ ξχπαλζεο, ηα φξηα ηεο 
αθηήο θαη ηα ζεκεία παξαθνινχζεζεο, ησλ αλαισζίκσλ, ηεο ζχληαμεο νησλδήπνηε 
εθζέζεσλ θαη παξαδνηέσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη 
θάζε άιιν θφζηνο θαη δαπάλε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα, έγθαηξε θαη πνηνηηθή 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φπσο επίζεο θαη ην φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.  

 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

ηελ ηηκή κνλάδαο αλά επαλεμέηαζε ηαπηφηεηαο πδάησλ θνιχκβεζεο πεξηιακβάλεηαη ην 
θφζηνο φισλ φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο αλά λέα ηαπηφηεηα πδάησλ 
θνιχκβεζεο. 

 

Οη ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δίλνληαη ζε επξψ (€) αλά κνλάδα 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 
ζηελ επ‘ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 
πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γ) ε 
ηηκή αλά παξερφκελε ππεξεζία ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε 
ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα 
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αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ 
παξαηάζεηο. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 
θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε Καηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ 
ππνςήθην Αλάδνρν κφλνλ εθ‘ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 
πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 
2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. 
(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ 
ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε 
ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ,  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 
ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο ζχκβαζεο.   

Η) απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 78 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Σν αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ) πξνβαίλεη ζηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ζ απνζθξάγηζε 
δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο 
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα.  

 

Σα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο:  

 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 
ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ) θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη 
ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε Πξαθηηθφ, 
ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην 
φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε. 

 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ) 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. ην 
Πξαθηηθφ απηφ ην αξκφδην φξγαλν νξίδεη θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε νπνία δε κπνξεί λα είλαη ζπληνκφηεξε απφ πέληε (5) εξγάζηκεο 
εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πξαθηηθνχ απηνχ.  

 
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 
θαηά ηελ νξηζκέλε, φπσο αλσηέξσ, εκεξνκελία θαη ψξα, απνζθξαγίδνληαη ζε δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Ζ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη Πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα 
θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 
ε Α.Α. απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή 
εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 Ν. 4412/2016.  
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ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 
γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 
πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Α.Α. εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη 
εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 
2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν 
αμηνιφγεζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, εηδνπνίεζήο 
ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‘ 
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, 
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ. είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη 
απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 
Σ.Δ.Τ.Γ. φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη 
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ.  
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Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
Πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/ Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε 
ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε 
γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο χκβαζεο θαη ηεο πξναίξεζεο απηήο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 
πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 ηεο παξνχζαο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ 
ραξαθηήξα. Ζ ζχκβαζε πξναίξεζεο θάζε έηνπο ζα ππνγξάθεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη  ην  σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 
κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, 
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Δλζηάζεηο 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
ζπγθξνηείηαη ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο (Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ 
πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
(αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θ.ιπ.). Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 
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4412/2016, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο 
εγγξάθσο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 
κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 
ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά 
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο   

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην 
ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 ηεο παξνχζαο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη 
ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 
ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δχλαηαη λα απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά θαη‘ έηνο, θαηά ην 
πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαιήθζεθε. Μεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιν ηεο ή ζην ελαπνκέλνλ 
ππφινηπν. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ 
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο πξναίξεζεο απηήο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ηελ νκάδα 
πνπ δήισζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δελ δηθαηνχηαη λα 
ηνπο αληηθαηαζηήζεη παξά κφλν ζε πεξίπησζε απξφβιεπησλ εμειίμεσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ 
επζχλεηαη, θαη κε ηελ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ν 
αληηθαηαζηάηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακσλ πξνζφλησλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην 
απαηηήζνπλ νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ή ν Αλάδνρνο λα 
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πξνηείλεη ηελ  αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ παξερφκελνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε άιιν 
θαηαιιειφηεξν.  

ε πεξίπησζε πξφηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν γηα αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εξεπλά ηνπο ιφγνπο αληηθαηάζηαζεο θαη, 
εθφζνλ ηνπο θξίλεη απνδεθηνχο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ 
αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο. Αλ ε απνρψξεζε γίλεη 
κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξχλεη 
νπνηνλδήπνηε ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ 
ζθνπφ πνπ απαζρνιείηαη. Ζ αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δχν 
(2) εβδνκάδεο απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζζέζεη πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο εθφζνλ ην 
θξίλεη ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Οη ππεχζπλνη θαη ην βαζηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζα είλαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 
ηζφηηκεο πξνο ηα Διιεληθά Πνιπηερλεία ή ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί γεληθά ηελ νξγάλσζε ησλ γξαθείσλ ηνπ γηα ηελ άξηζηε 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.   

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν 
Αλάδνρνο. 

Καηά ηελ έλαξμε θάζε θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ, ζα γίλνληαη  ζπζθέςεηο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. ηηο ζπζθέςεηο απηέο, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ν 
πληνληζηήο ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ ν Αλαπιεξσηήο ηνπ, ή άιινο ζπλεξγάηεο απφ 
ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πληνληζηή, ζα θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ησλ 
επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη ζα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Έθηαθηεο ζπζθέςεηο ζα πξνγξακκαηίδνληαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Αλάδνρν ή 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηηο ζπζθέςεηο απηέο, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ν 
πληνληζηήο ή, ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ ν Αλαπιεξσηήο ηνπ, θαζψο θαη νη ρεηξηζηέο 
ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, ζα αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ζα 
ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ζπκκεηέρεη ζε φζεο ζπζθέςεηο απαηηεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο, θαζψο 
θαη ησλ αξκφδησλ θαη ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη λα παξέρεη γξαπηέο ή 
πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή πξνηάζεηο ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ηα φξγαλά ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο 
ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε, 
έιεγρν θιπ. ησλ εξγαζηψλ.  

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο 
απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα κε επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε θαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηξέρνπζα ηερλνγλσζία θαη πξαθηηθή. 

Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηήο 
(ηεο Α.Α.) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε 
χκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  
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Οη θάζε είδνπο πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο, νδεγίεο, απφςεηο θ.ιπ. ηνπ Αλαδφρνπ ζε φια ηα 
ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ ζα απεπζχλνληαη πάληνηε θαηά πεξίπησζε πξνο ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Αλάδνρνο ζπκβνπιεχεη, ππνβνεζά θαη βξίζθεηαη ζην 
πιεπξφ ηεο Α.Α., πιελ φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ηελ ππνθαζηζηά. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα λα δερζεί ή λα απνξξίςεη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνηάζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ, φπσο επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνβνιή λέσλ πξνηάζεσλ ή 
παξαηεξήζεσλ κε απαηηήζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Α.Α. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη νκαιά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε 
ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο ηεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία επηιέγεη ιχζεηο 
δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ απηφλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία 
απνξξίπηεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη δεηά ηελ ππνβνιή λέσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πεξηπηψζεηο 
ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε 
εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία  

4.4.1.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο επηηξέπεηαη λα αλαζέζνπλ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 
ζε ηξίηνπο κφλνλ εθφζνλ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηα απηψλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 
ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 78 ηνπ Ν. 
4412/2016.   

4.4.2 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 
νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 
ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ 
δηαδηθαζία. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ. 

4.4.4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) 
νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 
θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο   

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ αλά θνιπκβεηηθή πεξίνδν γηα ηα έηε 2017-2023 ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

• Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ησλ αθηψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζην ηέινο εθάζηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ 
θαη κεηά ηελ Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, πνπ δηελεξγείηαη 
κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ν 
Αλάδνρνο ιακβάλεη πνζφ πνπ αλαινγεί ζ‘ απηέο ηηο εξγαζίεο. 

• Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηξψνπ ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ησλ αθηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζην ηέινο εθάζηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηφδνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε επηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελσλ ηαπηνηήησλ ή ζχληαμε 
λέσλ κεηξψλ ηαπηνηήησλ θαη κεηά ηελ Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθηειεζζεηζψλ 
εξγαζηψλ, πνπ δηελεξγείηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ν Αλάδνρνο ιακβάλεη πνζφ πνπ αλαινγεί ζ‘ απηέο ηηο εξγαζίεο. 

 Γηα θάζε πιεξσκή ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο. 
Οη ινγαξηαζκνί είλαη αλαθεθαιαησηηθνί θαη αλαθέξνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί  
ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 
παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) 0,02%* επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν Φ.Π.Α. Τπέξ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ, 

β) 0,06%*  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, Τπέξ Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), 

γ) 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, Τπέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηεο θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.,  

ε) Τπέξ Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ αλσηέξσ ραξηνζήκνπ θαη 

ζη) Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 
εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

                                                           
*

Οι ανωτζρω κρατιςεισ με αςτερίςκο, ιςχφουν από τθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ ΚΤΑ του άρκρου 36 και του Π.Δ. του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016. 
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δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 
θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε 
ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, ε παξαθάησ θχξσζε: 
 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
 
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 
4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 
έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 
ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 
ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6.4. 
(Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 
θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί 
απφ ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν- ηελ/ηνλ αζθνχζα/νχληα θαζήθνληα Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα 
εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 
ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα 
απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 
εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 
θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο 
ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα 
απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο εβδνκήληα ελλέα 
(79) κήλεο (ιήγεη ηελ 30-11-2023).   

Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 
ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:  

α)Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ νξίδνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 1. 

β)Ζ 15ε Ννεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ην 2017 έσο ην 2023, σο πξνζεζκία 
ππνβνιήο εηήζησλ παξαδνηέσλ ηνπ θεθαιαίνπ Η ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) 

γ)Ζ 15ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ην 2018 έσο ην 2022, θαη γηα ην 
ηειεπηαίν έηνο παξαθνινχζεζεο (2023) ε 30ε Ννεκβξίνπ σο πξνζεζκίεο ππνβνιήο 
εηήζησλ παξαδνηέσλ ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
1). 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ηα εηήζηα παξαδνηέα ηνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, εθηφο αλ, θαηά πεξίπησζε, νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

ηα παξαδνηέα ζα αλαθέξνληαη νη ζπληάθηεο θαη νη ππεχζπλνη θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
πληνληζηή ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηνλ Δθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπο Αλαπιεξσηέο ηνπ. 
Παξαδνηέν πνπ δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηεο νκάδαο έξγνπ θαη απφ ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηζηξέθεηαη σο απαξάδεθην. 

Σα παξαδνηέα ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε επαξθή θαη θαηάιιεια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, λα δηαθξίλνληαη απφ ζαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, λα επηζεκαίλνπλ ηπρφλ 
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πξνβιήκαηα θαη λα πεξηέρνπλ ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν κέηξα επίιπζεο απηψλ θαη 
λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Αλαιπηηθά, νη ρξνληθέο απαηηήζεηο γηα ην Έξγν παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1-Σεχρνο 
Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη θαη‘ έηνο απφ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη (γηα θάζε κέινο νξίδεηαη θαη αλαπιεξσηήο ηνπ), 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδάθην δ‘ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία 
παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 
αλάδνρνο θαη ζπληάζζεηαη εηήζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ 
νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 
ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε 
ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν εηήζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 
ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 
ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. Με ηελ παξαιαβή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ έηνπο 2023 
ζπληάζζεηαη θαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο γηα ην Τπνέξγν 1.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε 
άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα 
είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη 
ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 
ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 2  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΤΓ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ ΚΑΗ ΥΔΓΗΟ 
ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΑΗΡΔΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο - Δπηβεβαίσζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
Αθηήο Κνιύκβεζεο - Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12. Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο - Δπηζθόπεζε Αθηήο Κνιύκβεζεο - 
Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13. ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14. ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15 ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΔΣΟΤ 

2017 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16 ΔΛΑΥΗΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ 

ΔΠΗΚΔΦΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η. «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΑΚΣΧΝ 
ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - 
ΘΡΑΚΖ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2017-2023» 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ. «ΜΖΣΡΧΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΑΡΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η  «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΑΚΣΧΝ  
ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ, ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 2017-2023» 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

H παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο 
δηελεξγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο απφ ην 1988, ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 76/160/ΔΟΚ «πεξί ηεο πνηφηεηαο πδάησλ θνιχκβεζεο», ζην πιαίζην ηνπ 
«Πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξψλ θνιχκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο», 
ελψ απφ ην 2010 έσο ζήκεξα ε παξαθνινχζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε  ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/EΚ «ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ». 

Ζ εμέιημε ηεο θνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαηά ηξφπν ψζηε λα εληζρχεηαη ν ξφινο 
ηεο δηαξθψο εμειηζζφκελεο επηζηήκεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζπλεηδεηά ζηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ, ζην πιαίζην κηαο αλνηρηήο δηεξγαζίαο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο 
λνκνζεζίαο, δεκηνχξγεζε ηελ απαίηεζε γηα θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ, ε νπνία 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ, ε νπνία θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα κηα 
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζε 
ζπκθσλία κε ην γεληθφηεξν πλεχκα πνπ αθνινπζεί ε Οδεγία πιαίζην 2000/60/ΔΚ γηα ηα 
χδαηα. 

Ζ Οδεγία 2006/7/EΚ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ κε αξηζκφ Ζ.Π. 
8600/416/Δ103/2009 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο  (ΦΔΚ 356/Β/26-2-2009), εθ‘ εμήο ΚΤΑ, 
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο. Ο βαζηθφο ζθνπφο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1 ηεο ΚΤΑ, ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζπηζε ησλ θαηάιιεισλ 
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο πνηνηηθψλ πξνηχπσλ γηα λα επηηεπρζεί 
ε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ΚΤΑ ζεζπίδνληαη 
κέηξα, φξνη, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηαμηλφκεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ζηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πξνο ην θνηλφ ζρεηηθά κε απηήλ. 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο 
Διιάδαο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, 
θαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ.  

 

2. ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Ζ αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο απνξξέεη απφ ην 
Άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ ζχκθσλα κε ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη φηη : 

"Η αξκόδηα αξρή κεξηκλά ώζηε νη παξάκεηξνη ηνπ παξαξηήκαηνο Ι, ζηήιε Α λα 
παξαθνινπζνύληαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα IV ηνπ άξζξνπ 16." 

 

3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζε θαζνξηζκέλεο αθηέο θνιχκβεζεο θαη ζεκεία 
δεηγκαηνιεςίαο αλάινγα θσδηθνπνηεκέλα, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
15.  
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Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο γηα ηελ πεξίνδν 

2017 – 2023 ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

εθεμήο Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. Οη αθηέο θνιχκβεζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη είλαη εθείλεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ινπνκέλσλ, αθηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ απφ θάζε άπνςε (αλαπηπμηαθφ, αηζζεηηθφ, ηνπξηζηηθφ πεξηβαιινληηθφ θ.ιπ.) θαη 

δέρνληαη έληνλεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. ηηο παξαθνινπζνχκελεο αθηέο δηελεξγνχληαη 

αθελφο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ θαη αθεηέξνπ νπηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο θπζηθνρεκηθήο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο.  

Δπηπιένλ, ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη:  

α) ε επηβεβαίσζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηνπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο, θαη ε θαηαγξαθή ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ, 

β) ε επηβεβαίσζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αθηήο, 

γ) ιήςε θσηνγξαθηψλ ηεο αθηήο θνιχκβεζεο ζε θάζε δεηγκαηνιεςία κε ελζσκαησκέλε 
πιεξνθνξία γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο, 

δ) ε εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 
ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ,  

ε) ε απνζηνιή ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο παξαθνινπζνχκελεο αθηέο (π.ρ. αιιαγή 
ρξήζεο ηεο αθηήο, πξνζσξηλφ θιείζηκν ιφγσ ηερληθψλ έξγσλ, θιπ.),  

κε ζθνπφ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε λα είλαη δηαζέζηκεο ζην 
θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ρξφλν θνληά ζηνλ 
πξαγκαηηθφ (near real time information) θαη κε ηξφπν εχθνια πξνζβάζηκν. 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

4.1 Πεξηνρή παξαθνινύζεζεο - εκεία Γεηγκαηνιεςίαο 

Δληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο πξνζδηνξίδνληαη ηα χδαηα θνιχκβεζεο ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηφδνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ. Ζ παξαθνινχζεζε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θάζε έηνπο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη κε κεγαιχηεξε 
αθξίβεηα ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ππφ παξαθνινχζεζε ζεκείσλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 15 ή / θαη λα ηξνπνπνηήζεη ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο κε ηελ 
έληαμε ή απέληαμε αθηψλ θνιχκβεζεο, ζχκθσλα κε  ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 190856/1-8-2013 
εγθχθιην  ηεο Δ.Γ.Τ./ΤΠ.ΔΝ. ε θάζε πεξίπησζε ε έληαμε λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο αλά 
Πεξηθέξεηα δελ ζα μεπεξλάεη ην 10% ησλ ήδε παξαθνινπζνχκελσλ αθηψλ θνιχκβεζεο. 
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 10%, ζε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα είλαη δεθαδηθφο αξηζκφο, 
ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε  ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 190856/1-8-2013 εγθχθιην ηεο Δ.Γ.Τ./ΤΠ.ΔΝ, ην 
δίθηπν παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο κπνξεί λα αλαζεσξείηαη 
αλά δχν έηε. Ζ αλαζεψξεζε νινθιεξψζεθε ην έηνο 2016 κε εθαξκνγή απφ ηελ θνιπκβεηηθή 
πεξίνδν έηνπο 2017. ηε ζπλέρεηα, ην δίθηπν παξαθνινχζεζεο αλαζεσξείηαη ην έηνο 2018 κε 
εθαξκνγή απφ ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν έηνπο 2019. Ζ επφκελε αλαζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ 
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παξαθνινχζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ην έηνο 2020 κε εθαξκνγή απφ ηελ θνιπκβεηηθή 
πεξίνδν έηνπο 2021 θαη θαηφπηλ ε επφκελε αλαζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη ην έηνο 2022 κε εθαξκνγή απφ ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν έηνπο 2023 . 

Σν πιήζνο ησλ ζεκείσλ πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

– Θξάθεο γηα ηα έηε 2017 θαη 2018, είλαη πελήληα έμη (56 ζεκεία) θαη βξίζθεηαη ζε πιήξε 

ζπκθσλία αθελφο κε ην Μεηξψν  ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο αθεηέξνπ δε, κε ην 

άξζξν 5, παξ. 6 ηεο ΚΤΑ ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ 

ζπλερφκελσλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζηα νπνία ε πνηφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή, εληνπίδνληαη 

θνηλνί παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ε αμηνιφγεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία έδσζε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηα έηε 2019 θαη 2020 θαζψο θαη γηα ηα 

έηε 2021,2022 θαη 2023. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ εηήζησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο, 

δείμνπλ κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, ε ΔΓΤ θαη ε Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο νθείιεη λα επαλεμεηάζεη ηηο νκαδνπνηήζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ 

θνιχκβεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ή/θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο. 

Σα ζεκεία παξαθνινχζεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 

πεξηφδνπ εθάζηνπ έηνπο. Γχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα ην ιφγν πνπ πξναλαθέξζεθε, αιιά 

ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ. 

4.2 Κνιπκβεηηθή Πεξίνδνο 

Ζ θνιπκβεηηθή πεξίνδνο γηα ηελ Διιάδα δηαξθεί ζπλήζσο απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ έσο θαη ηελ 31ε 
Οθησβξίνπ θαη θάζε ρξφλν ε δηάξθεηα απηήο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΓΤ. 

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ 

πξψηε θνιπκβεηηθή πεξίνδν (2017) θαη γηα ηηο επφκελεο θνιπκβεηηθέο πεξηφδνπο (2018-

2023) νη εξγαζίεο ζα μεθηλνχλ ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, πνπ νξίδεηαη 

ζην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο εθάζηνηε θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ. Οη 

δεηγκαηνιεςίεο ζα νινθιεξψλνληαη κε ην ηέινο ηεο θάζε θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ εθηφο εάλ 

έρεη αλαζηαιεί ην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο ιφγσ αζπλήζνπο πεξίζηαζεο, πνπ δελ 

έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη απαηηείηαη ε ιήςε ηνπ 

δείγκαηνο κε ηε ιήμε ηεο αζπλήζνπο πεξίζηαζεο ή/θαη ζε πεξίπησζε βξαρππξφζεζκεο 

ξχπαλζεο, φπνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξφζζεηε δεηγκαηνιεςία κεηά ην ηέινο ηεο 

εθάζηνηε θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ.  

4.3 Παξαθνινπζνύκελεο παξάκεηξνη 

4.3.1 Μηθξνβηνινγηθέο Παξάκεηξνη 

Οη κηθξνβηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη ζηα ιακβαλφκελα δείγκαηα είλαη 
νη εληεξφθνθθνη  - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) θαη ηα θνινβαθηεξίδηα - Escherichia coli 
(cfu/100 ml) ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, παξάξηεκα Η, ζηήιε Α ηεο ΚΤΑ. 

4.3.2 Οπηηθά Παξαθνινπζνύκελεο Παξάκεηξνη 
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Σα θνιπκβεηηθά χδαηα ειέγρνληαη νπηηθψο γηα ηελ παξνπζία ξχπσλ, ψζηε φηαλ εληνπηζζεί 

ηέηνηα ξχπαλζε, λα ιεθζνχλ θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Οη νπηηθά εθηηκνχκελεο παξάκεηξνη ζηα χδαηα θνιχκβεζεο είλαη: 

θαηάινηπα πίζζαο, γπαιηά, πιαζηηθά, θανπηζνχθ ή νπνηαδήπνηε άιια απνξξίκκαηα. 

Δπηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο πξνζηίζεληαη ζηηο νπηηθά παξαηεξνχκελεο 

παξακέηξνπο, ε παξνπζία αιγψλ θαη θπθηψλ ή θαη ειαίσλ ή ηαζηελεξγψλ ζηα λεξά. 

4.4 Μέζνδνη Αλάιπζεο 

Ζ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο 

αλαθνξάο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξαξηήκαηνο Η, ζηήιε Δ ηεο ΚΤΑ. πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη 

αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εληεξνθφθθσλ είλαη νη ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 θαη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ θνινβαθηεξηδίσλ νη ISO 9308-3 ή ISO 9308-1 ή ηζνδχλακεο κε πξνζθφκηζε 

ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΓΤ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 

παξ.9 ηεο ΚΤΑ.  

Δπίζεο ην επηζπκεηφ φξην αλίρλεπζεο ηεο θάζε κεζφδνπ είλαη ίζν κε 1. 

4.5 Καλόλεο ρεηξηζκνύ ησλ δεηγκάησλ γηα κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο 

Οη θαλφλεο ρεηξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα V ηνπ άξζξνπ 

16 ηεο ΚΤΑ θαη πεξηιακβάλνπλ ην βάζνο δεηγκαηνιεςίαο, ηελ απνζηείξσζε ησλ θηαιψλ 

δεηγκαηνιεςίαο, ηνλ ηχπν ηεο θηάιεο, ηνλ ειάρηζην φγθν ηνπ ιακβαλφκελνπ δείγκαηνο, 

ηερληθή γηα απνθπγή ηπραίαο κφιπλζεο ηνπ ιακβαλφκελνπ δείγκαηνο, ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

δείγκαηνο (επί ηφπνπ αλαγξαθή κε αλεμίηειν καξθαδφξν ή απηνθφιιεηε εηηθέηα), ηελ 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ.  

Ο Αλάδνρνο κπνξεί, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΓΤ, λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο 

θαλφλεο, εθφζνλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ηα ιακβαλφκελα απνηειέζκαηα είλαη ηζνδχλακα 

πξνο εθείλα πνπ ιακβάλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξαξηήκαηνο V ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε 

πνπ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε άιισλ θαλφλσλ ρεηξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ, ζπλνδεπφκελν κε φιεο 

ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θαλφλεο θαη ηελ ηζνδπλακία 

ηνπο κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο. 

Ζ ηερληθή θαη κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηε δεηγκαηνιεςία, θαζψο θαη ε ζπληήξεζε 

θαη κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία, 

νκνηνκνξθία, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ησλ δεηγκάησλ. 

 

4.5.1 Θέζε δεηγκαηνιεςίαο 

Σα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 30 εθαηνζηά θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ χδαηνο θαη ζε 

χδαηα βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ. 

πσο πξναλαθέξζεθε ζα πξαγκαηνπνηείηαη α) ε επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζεκείνπ 

δεηγκαηνιεςίαο ζε θάζε δεηγκαηνιεςία θαη β) ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αθηήο 

θνιχκβεζεο θαηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ κελψλ Μαΐνπ θαη Απγνχζηνπ θάζε έηνπο. Σα 

αλσηέξσ ζηνηρεία ζα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθφ απνγξαθηθφ έληππν, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αθηήο θνιχκβεζεο θαζψο επίζεο 

θαη ε επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο κε ηε ρξήζε GPS, κεγάιεο 
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αθξίβεηαο (απνδεθηφ ζθάικα έσο 5m). Σα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην απνγξαθηθφ 

δειηίν δίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 11 θαη 12. 

4.5.2 Απνζηείξσζε ησλ θηαιώλ δεηγκαηνιεςίαο 

Οη θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη: 

— λα απνζηεηξψλνληαη ζε απηφθιεηζην επί 15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ ζε 121 oC, ή 

— λα ππνβάιινληαη ζε μεξή απνζηείξσζε ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 160 θαη 170 oC επί 1 ψξα 
ηνπιάρηζηνλ, ή 

— λα είλαη αθηηλνβνιεκέλα δνρεία δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απεπζείαο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

4.5.3 Γεηγκαηνιεςία 

Ο φγθνο ηεο θηάιεο/δνρείνπ δεηγκαηνιεςίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα ηε δνθηκή θάζε παξακέηξνπ. Ζ ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα είλαη θαηά θαλφλα 250 
ml. 

Σα δνρεία δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα είλαη δηαθαλή θαη άρξσκα (απφ γπαιί, πνιπαηζπιέλην ή 
πνιππξνππιέλην ). 

Γηα λα απνθεχγεηαη ε ηπραία κφιπλζε ηνπ δείγκαηνο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αζεπηηθή 
ηερληθή ψζηε νη θηάιεο λα δηαηεξνχληαη ζηείξεο. Γελ ρξεηάδεηαη άιινο ζηείξνο εμνπιηζκφο 
(π.ρ. ζηείξα ρεηξνπξγηθά γάληηα ή ιαβίδεο ή ξάβδνη ) εάλ ε δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη νξζά. 

Σν δείγκα πξέπεη λα ηαπηνπνηείηαη ζαθψο κε αλεμίηειν κειάλη επί ηνπ δνρείνπ δείγκαηνο θαη 
επί ηνπ εληχπνπ δεηγκαηνιεςίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα 11 θαη 12.. 

4.5.4 Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ πξηλ από ηελ αλάιπζε 

Σα δείγκαηα ηνπ λεξνχ πξέπεη, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο, λα πξνζηαηεχνληαη 

απφ έθζεζε ζην θσο, ηδίσο απφ απεπζείαο έθζεζε ζην ειηαθφ θσο. 

Σα δείγκαηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 4 oC πεξίπνπ, ζε ςπθηηθφ δνρείν ή ζε 
ςπγείν (αλαιφγσο ηνπ θιίκαηνο) κέρξηο φηνπ θζάζνπλ ζην εξγαζηήξην. Ζ κεηαθνξά έσο ην 
εξγαζηήξην πξέπεη λα γίλεηαη κε ςπθηηθφ δνρείν. 

Ο ρξφλνο κεηαμχ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο πξέπεη λα είλαη ν βξαρχηεξνο δπλαηφο. 
πληζηάηαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ γηα 
πξαθηηθνχο ιφγνπο, ηφηε ε επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη εληφο 24 ην πνιχ σξψλ. ην 
κεηαμχ, ηα δείγκαηα απνζεθεχνληαη ζην ζθνηάδη θαη ζε ζεξκνθξαζία 4 oC ± 3 oC. 

4.6 πρλόηεηα δεηγκαηνιεςηώλ 

4.6.1 Υξνλνδηάγξακκα παξαθνινύζεζεο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη, ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2017 ή εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπ, 
ζηε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ην σο 
άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ηα έηε 2018 έσο θαη 2023 ην αξγόηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θάζε έηνπο, λα απνζηείιεη ζηελ Γ-Τδ. 
Α.Μ.Θ. κε email ή/θαη fax πξνο έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο γηα θάζε κήλα 
ηεο ηξέρνπζαο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ 
πξνεγείηαη απηήο (εληφο ηνπ κήλα Μαΐνπ), γηα θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. ηε ζπλέρεηα, ν Αλάδνρνο 
έρεη ηελ επζχλε λα θνηλνπνηήζεη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο ζηελ 
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Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ, ζηε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη λα 
δηαηεξεί αξρείν κε ηα απνδεηθηηθά απνζηνιήο.  

ε πεξίπησζε αιιαγήο ή κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δεηγκαηνιεςία 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ηνπο νηθείνπο Γήκνπο. 

Ζ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. θαη νη σο άλσ Τπεξεζίεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα εθπξφζσπνί ηνπο λα 
παξεπξίζθνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη πξφζζεησλ 
δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρνληαο ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηαθνξάο ησλ 
δεηγκάησλ θαη ζπλππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο. 

4.6.2 πρλόηεηα παξαθνινύζεζεο 

ε θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη έλα δείγκα ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη εληφο ηνπ κήλα Μαΐνπ. 

Οη εκεξνκελίεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ, λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κία δεηγκαηνιεςία / αλάιπζε αλά κήλα 
θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην κήλα. Ζ 
ζπρλφηεηα απηή πξέπεη λα ηεξείηαη απζηεξά, δηφηη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο γίλεηαη θαηφπηλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ, 
ε νπνία πξνυπνζέηεη ηθαλφ αξηζκφ δεηγκάησλ, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ θαη ζηελ 
Οδεγία 2006/7/ΔΚ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν κήλαο θαζνξίδεηαη σο ην δηάζηεκα κεηαμχ δπν 
δηαδνρηθψλ κελψλ κε ηελ ίδηα εκεξνκελία. 

Ζ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ απφ ην παξφλ ΣΣΓ δεηγκαηνιεςηψλ/αλαιχζεσλ ζε κηθξφηεξν απφ ην 
πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ) κε ηελ ίδηα ηηκή κνλάδνο, γηα 
ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ηδίσο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο έλαξμεο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο», ψζηε γηα θάζε ζεκείν 
παξαθνινχζεζεο ηεο αθηήο θνιχκβεζεο λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη λα επηηξέπεηαη ε βάζηκε αμηνιφγεζε ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θάζε αθηήο. 

ε θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 15, γηα ηα έηε 2017 θαη 2018, θαη ζε 
επηιεγκέλα ζεκεία παξαθνινχζεζεο γηα ηα έηε 2019 έσο 2023, φπσο απηά ζα 
νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη ζχκθσλα κε φζα έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ, πξνβιέπεηαη θαη‘ αξρήλ 
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) δεηγκαηνιεςίεο θαη‘ έηνο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν 
πξνθχπησλ θαηά ηα αλσηέξσ αξηζκφο δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ ησλ δεηνπκέλσλ 
παξακέηξσλ είλαη ελδεηθηηθφο θαη ζε πεξίπησζε βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο ή αζπλήζσλ 
πεξηζηάζεσλ ή πξνζθάησο πξνζδηνξηζκέλσλ πδάησλ θνιχκβεζεο (βι. παξάγξαθν 4.7) 
κπνξεί λα απμεζεί θαη‘ έηνο κέρξη θαη 6% ηνπ σο άλσ ελδεηθηηθνχ γηα ηελ Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο αξηζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ. 

ε πεξίπησζε πξνζθάησο πξνζδηνξηζκέλσλ πδάησλ, ε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. κπνξεί λα δεηήζεη ηε 
δηελέξγεηα επηπιένλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλά κήλα δεηγκαηνιεςηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. θαη θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο 
ηειεπηαίαο πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηπιένλ δεηγκαηνιεςίεο ζην πξνο έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα 
παξαθνινχζεζεο.  
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4.7 Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο / αλαιύζεηο 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη, εγγξάθσο κέζσ email ή κε όπνην άκεζν ηξόπν ηνπ 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. θαη εληόο 72 σξώλ απφ ηε ιήςε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 
δείγκαηνο (Α΄ δεηγκαηνιεςία), ζηελ Γ-Τδ.Α.Μ.Θ. πεξηπηψζεηο βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο2 
ή αζπλήζσλ πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δεηγκαηνιεςίαο / 
αλάιπζεο θαη εάλ είλαη δπλαηφ πεξηγξάθεηαη ε αηηηνινγία ησλ ππεξβάζεσλ. εκεηψλεηαη, φηη 
πεξηπηψζεηο ηέηνηεο ζεσξνχληαη θαη εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο έδεημε 
ππεξβάζεηο απφ ηα φξηα ηεο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο φπσο θαζνξίδνληαη ην Παξάξηεκα Η ηνπ 
άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ. ηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. ν Αλάδνρνο 
ζα πξαγκαηνπνηεί πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο ζηα ελ ιφγσ ζεκεία παξαθνινχζεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ππεξβάζεηο απφ ηα φξηα ηεο 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα λα δηελεξγήζεη 
πξφζζεηε δεηγκαηνιεςία εθ‘ φζνλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ.  

Αλάινγα κε ηελ εληνιή ηεο Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ζα αθνινπζεζεί κία απφ ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

α) ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηε ιήςε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ππεξβάζεσλ θαη ηεο 
ζρεηηθήο αηηηνινγίαο, ε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. δίλεη εληνιή γηα πξφζζεηε (Β΄) δεηγκαηνιεςία 
(πξφζζεην δείγκα) ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ίδην ζεκείν εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ 
απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο Α΄ δεηγκαηνιεςίαο 
(πξνγξακκαηηζκέλν δείγκα). ηε ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη γηα ην απνηέιεζκα ηεο 
Β΄δεηγκαηνιεςίαο-αλάιπζεο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ πξφζζεηνπ 
δείγκαηνο (Β΄δεηγκαηνιεςία) θαη παξακέλεη ζε εηνηκφηεηα ψζηε εάλ δσζεί εληνιή απφ ηελ 
Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. λα πξαγκαηνπνηήζεη πξφζζεηε (Γ΄) δεηγκαηνιεςία ζην ίδην ζεκείν επηά (7) 
εκέξεο κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Β΄δεηγκαηνιεςίαο.  

β) Ζ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. δίλεη εληνιή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίαο ζην 
ίδην ζεκείν παξαθνινχζεζεο. Με ηελ ίδηα εληνιή ζα πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

ηελ πεξίπησζε πξνζθάησο πξνζδηνξηζκέλσλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. κπνξεί 
λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηε δηελέξγεηα επηπιένλ ησλ  πξνγξακκαηηζκέλσλ αλά κήλα 
δεηγκαηνιεςηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί 
ν ειάρηζηνο αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ απαηηείηαη γηα λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ησλ 
πξνζθάησο πξνζδηνξηζκέλσλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ. ΄απηή ηελ 
πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 
Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. θαη νη επηπιένλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλά κήλα δεηγκαηνιεςηψλ 
πεξηιακβάλνληαη θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. ζην πξνο έγθξηζε 
ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο.   

Καηά ηε δηεμαγσγή πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίαο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηή ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, δειαδή νη ίδηνη θαλφλεο ρεηξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο, ε 
ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ δεηγκαηνιεςίαο, ε νπηηθή παξαθνινχζεζε θαη γεληθά φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο δελ πξέπεη θαηά έηνο λα ππεξβαίλνπλ ην 6% 
ηνπ αξηζκνχ πξνγξακκαηηζκέλσλ δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαη. Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο, ν νπνίνο πξνθχπηεη βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο 15 θαη αλάινγα κα ηα 
παξαθνινπζνχκελα ζεκεία γηα θάζε έηνο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 6%, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ην απνηέιεζκα είλαη δεθαδηθφο αξηζκφο, ε ζηξνγγπινπνίεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο 
κηθξφηεξν αθέξαην αξηζκφ. Ζ ηηκή κνλάδνο ησλ πξφζζεησλ δεηγκαηνιεςηψλ – αλαιχζεσλ 
γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ νηθνλνκηθή 

                                                           
2
  «Βξαρππξφζεζκε ξχπαλζε» θαηά ην άξζξν 3, παξ. 8 ηεο Απ. Ζ.Π. 8600/416/Δ103 (ΦΔΚ 356Β‘/26-2-2009) 

είλαη ε κηθξνβηαθή κφιπλζε, ε νπνία έρεη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα αίηηα θαη δελ αλακέλεηαη θπζηνινγηθά λα 
επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ 72 ψξεο πεξίπνπ απφ ηελ αξρή ηεο 
ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο. 
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πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα είλαη ίδηα κε απηή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
δεηγκαηνιεςίαο/αλάιπζεο. 

 

4.8 πκπιήξσζε δειηίνπ δεηγκαηνιεςίαο 

Καηά ηελ πξψηε (κήλαο Μάηνο) θαη ηέηαξηε (κήλαο Αχγνπζηνο) δεηγκαηνιεςία θάζε 
θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο δεηγκαηνιήπηεο ην "Γειηίν 
Γεηγκαηνιεςίαο - Δπηβεβαίσζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Αθηήο Κνιχκβεζεο - 
Απνηειέζκαηα Αλαιχζεσλ" ηνπ Παξαξηήκαηνο 11. Καηά ηηο ππφινηπεο δεηγκαηνιεςίεο ζα 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο δεηγκαηνιήπηεο ην "Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο – Δπηζθφπεζε Αθηήο 
Κνιχκβεζεο - Απνηειέζκαηα Αλαιχζεσλ" ηνπ Παξαξηήκαηνο 12. Μεηά απφ θάζε 
δεηγκαηνιεςία ην αληίζηνηρν δειηίν ζα ζπλνδεχεη ην δείγκα ζην Δξγαζηήξην. 

Γηα θάζε δεηγκαηνιεςία ζε θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 15 ζα 
ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ην πξναλαθεξφκελν Γειηίν δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν 
ρψξνο ηνπ Γειηίνπ δελ επαξθεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο κηαο αθηήο 
θνιχκβεζεο, ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη δεχηεξν ή ηξίην Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ ίδηα αθηή 
θνιχκβεζεο. 

Καηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ δεηγκαηνιεςίαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε αθξίβεηα νη 
θσδηθνί αξηζκνί (BWID) ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 
15, λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα ζεκεία παξαθνινχζεζεο, λα ζεκεηψλεηαη ν Γήκνο 
θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα φπνπ αλήθεη θάζε αθηή θνιχκβεζεο θαη λα ζπκπιεξψλνληαη φια 
ηα πεδία, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Οδεγίεο (Παξαξηήκαηα 11 θαη 12). 

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, επηπιένλ ηεο ρεηξφγξαθεο ζπκπιήξσζεο ησλ 
Γειηίσλ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα ππνβάιιεη ζηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. εληόο 
ηεζζάξσλ εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην ηα δεδνκέλα 
ηφζν ησλ δειηίσλ δεηγκαηνιεςηψλ, ησλ νπηηθά παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ θαη ηπρφλ 
άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ αλά ζεκείν παξαθνινχζεζεο κε ηξφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 
ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. (κέζσ ζρεηηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο). 

4.9 Σεθκεξίσζε ζεκείνπ / δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο θαη πξνζδηνξηζκόο 
ζπληεηαγκέλσλ  

ε θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο θαη ζε θάζε δεηγκαηνιεςία, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο (Πεξηνρή παξαθνινύζεζεο - εκεία Γεηγκαηνιεςίαο), ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη ηφζν ην ζεκείν πνπ δηελεξγείηαη ε δεηγκαηνιεςία φζν θαη 
ηελ εθηέιεζε απηήο.  

ε θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο θαη ζε θάζε δεηγκαηνιεςία απαηηείηαη ε ιήςε ελδεηθηηθψλ 
θσηνγξαθηψλ ζηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ελζσκαησκέλε πιεξνθνξία ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαζψο θαη ηηο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο. Ζ πιεξνθνξία απηή ζα πξέπεη λα 
ελζσκαηψλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν Exchangeable image file format 
(Exif). Γηα ην ζθνπφ απηφ νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ γεσγξαθηθή 
αλαθνξά (geotagging) ή ηα ζπλεξγεία δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Αλαδφρνπ κέζσ GPS λα 
πξνζδηνξίδνπλ ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ, ηα νπνία θαη ζα 
ελζσκαηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ 
δεδνκέλσλ ησλ Γειηίσλ Γεηγκαηνιεςίαο, ζα ππνβάιινληαη θαη νη ιεθζείζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν θσηνγξαθίεο.  

ηα ζεκεία παξαθνινχζεζεο ζηα νπνία ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. φηη ρξεηάδεηαη 
επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηηο 
επαλαπξνζδηνξίζεη κε GPS θαη κε αθξίβεηα κηθξφηεξε ησλ πέληε κέηξσλ. Οη γεσγξαθηθέο 
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ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηε ζέζε φπνπ 
γίλεηαη ε ιήςε ηνπ δείγκαηνο ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη φρη επί ηεο αθηήο. Οη γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο ησλ επαλαπξνζδηνξηδφκελσλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο ζα ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά κε ηξφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. (πρ κέζσ ηεο ζρεηηθήο 
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ δηαζέηεη ε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ.) εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη 
λα εθθξάδνληαη ζηα δχν γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ: 1) ΔΓΑ ‘87 θαη 2) ETRS 
‘89, ζε κνξθή δεθαδηθψλ κνηξψλ κε 4 δεθαδηθά ςεθία. 

 

5. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ, νη νπηηθά παξαθνινπζνχκελεο 
παξάκεηξνη, νη θσηνγξαθίεο θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο 
(θσδηθφο, πεξηγξαθή ζεκείνπ, Πεξηθέξεηα, Γήκνο, θσδ. Σαπηφηεηαο αθηήο θιπ.) ζε θάζε 
δεηγκαηνιεςία, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο, ζα θαηαρσξνχληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν εληόο ηεζζάξσλ εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην 
εξγαζηήξην ζε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνπ ππνδείμνπλ ε Δηδηθή Γξακκαηεία 
Τδάησλ θαη ε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ.. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν θαηαρψξεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ζα ιακβάλεη ρψξα κέζσ ζπζηήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηε ρξήζε θσδηθνχ ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθνχ. Καηά ηελ 
εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζα εθηεινχληαη ξνπηίλεο ειέγρνπ, νη νπνίεο ζα εηδνπνηνχλ ηνλ 
ρξήζηε γηα ηπρφλ ιάζε (εχξνο ηηκψλ, αλακελφκελεο ηηκέο, ηχπνη δεδνκέλσλ θ.ά.). Με κέξηκλα 
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ θαη ηεο Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. ζα δνζεί θσδηθφο πξφζβαζεο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε ζηνλ Αλάδνρν γηα λα ηνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηα ζεκεία 
επζχλεο ηνπ.  

 

6.  ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΜΒΑΖ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα θάζε έηνο παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο (2017 - 2023) 
λα παξαδψζεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (εθ‘ εμήο ΔΠΠ) ηνπ έξγνπ, 
γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο,  ηα παξαθάησ: 

 

6.1 Υξνλνδηάγξακκα παξαθνινύζεζεο  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπ λα απνζηείιεη 
ζηε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Σελέδνπ 58, Σ.Κ. 65404, Καβάια (βι. παξ. 
4.6.1 θαη 4.6.2 ηνπ παξφληνο), πξνο έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ 
πξψηνπ έηνπο δεηγκαηνιεςηψλ (2017), γηα θάζε κήλα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα 
θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο. ηε ζπλέρεηα, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε λα θνηλνπνηήζεη ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο  ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη λα 
δηαηεξεί αξρείν κε ηα απνδεηθηηθά απνζηνιήο, ην αξγόηεξν κέρξη 15 Ννεκβξίνπ εθάζηνπ 
έηνπο.  

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ απφ ην έηνο 2018 έσο 2023 ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην ρξνλνδηάγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ γηα θάζε κήλα ηεο 
θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο θαη λα 
αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
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ε πεξίπησζε αιιαγήο ή κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
δεηγκαηνιεςία ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ηελ ΔΓΤ, ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ηνπο 
Γήκνπο. 

Ζ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. θαη νη σο άλσ Τπεξεζίεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα εθπξφζσπνί ηνπο λα 
παξεπξίζθνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρνληαο ηε 
ζρεηηθή δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ θαη ζπλππνγξάθνληαο ην 
ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο 

6.2 Απνηειέζκαηα παξαθνινύζεζεο  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ζηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζεκεία παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη εγθεθξηκέλσλ 
πξφζζεησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα απνζηέιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 
4.8 θαη 5 ηνπ ΣΣΓ, εληφο 4 εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην.   

ε φηη αθνξά ηηο πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο θαη  ηα χδαηα θνιχκβεζεο ζηα νπνία 
παξνπζηάζηεθαλ ππεξβάζεηο ή πεξηζηαηηθά βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο ή αζπλήζεηο 
πεξηζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ζα ζηέιλνληαη άκεζα ζηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. κέζσ email ή κε 
όπνην άκεζν ηξόπν ππνδεηρζεί ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεθε ζηελ παξ. 4.7  ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

ην ηέινο θάζε θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη ην αξγόηεξν κέρξη 15 Ννεκβξίνπ ηνπ θάζε 
έηνπο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, ηαρπδξνκηθψο ή απεπζείαο, κε ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ 
έγγξαθν δχν ειεθηξνληθά αληίγξαθα (CD) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ 
νπηηθά παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα ηε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ζηε κνξθή πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13, πξνο ηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ππφςε ΔΠΠ ηνπ έξγνπ, ζηε ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε: Σελέδνπ 58, Σ.Κ. 65404, Καβάια. 

 

6.3 Σεθκεξίσζε δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο θαη Καζνξηζκόο ζπληεηαγκέλσλ 

Γηα θάζε κήλα παξαθνινχζεζεο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε αλά ζεκείν 
παξαθνινχζεζεο λα παξέρεη θάθειν κε ηηο θσηνγξαθίεο ηεθκεξίσζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, 
ζε ςεθηαθή κνξθή, ε απνζηνιή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη πξνο ηελ Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, καδί κε ηα παξαδνηέα ηεο παξαγξάθνπ 6.2 ζην ηέινο θάζε 
θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη ην αξγόηεξν κέρξη 15 Ννεκβξίνπ ηνπ θάζε έηνπο.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.9 ηνπ 
παξφληνο ΣΣΓ, λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηηο ιεθζείζεο θσηνγξαθίεο ηεθκεξίσζεο ηεο 
δεηγκαηνιεςίαο ζηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. εληόο ηεζζάξσλ εκεξώλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 
δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί. 

 ηηο θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ε ψξα δεηγκαηνιεςίαο θαζψο 
θαη νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.9 ηνπ 
παξφληνο ΣΣΓ, λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ 
επαλαπξνζδηνξηδφκελσλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ-Τδ. 
Α.Μ.Θ., εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην. ην ηέινο 
θάζε  θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη ην αξγόηεξν κέρξη 15 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, ν 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. καδί κε ηα παξαδνηέα ηεο παξαγξάθνπ 6.2., αξρείν 
κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ επαλαπξνζδηνξηδφκελσλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο ζε δχν 
ειεθηξνληθά αληίγξαθα (CD) ζηε κνξθή ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 14.  
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6.4 Γειηία δεηγκαηνιεςίαο 

Σα ζπκπιεξσκέλα Γειηία Γεηγκαηνιεςίαο ηεο παξαγξάθνπ 4.8 ζα απνζηέιινληαη 
θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ππεχζπλν δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνλ 
ππεχζπλν γηα ηελ αλάιπζε, ζηελ Γ-Τδ. Α.Μ.Θ., ππφςε ΔΠΠ ηνπ έξγνπ ζηε δηεχζπλζε: 
Σελέδνπ 58, Σ.Κ. 65404, Καβάια, ζην ηέινο θάζε θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ  θαη ην αξγόηεξν 
κέρξη 15 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

 

6.5 Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε δηαδηθηπαθή βάζε ηνπ ΤΠΔΝ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, νη νπηηθά παξαθνινπζνχκελεο παξάκεηξνη, νη 
θσηνγξαθίεο θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο (θσδηθφο, 
Πεξηθέξεηα, Γήκνο, θσδ. Σαπηφηεηαο αθηήο θιπ.) πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Γ-Τδ. Α.Μ.Θ. ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ ΔΓΤ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα 5. Ζ θαηαρψξεζε πξέπεη 
λα γίλεηαη εληόο ηεζζάξσλ εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.2 θαη 6.3  ηνπ παξφληνο ΣΣΓ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ «ΜΖΣΡΧΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ» 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Οδεγία 2006/7/EΚ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κέζσ ηεο Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 8600/416/Δ103/200 (ΦΔΚ 356Β‘/26-2-2009) (εθ‘ εμήο ΚΤΑ) ζρεηηθά 
κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 
76/160/ΔΟΚ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ θαη ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ είλαη ε 
δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ε 
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, κέζσ ηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ζέηεη ε 
Οδεγία θαη ζέζπηζεο θαηάιιεισλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ΚΤΑ 
ζεζπίδνληαη κέηξα, φξνη, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ηαμηλφκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη 
ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ην θνηλφ ζρεηηθά κε απηήλ. 

Ζ ηαπηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο απνηειεί νδεγφ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 
κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο κφιπλζεο ζηα λεξά θνιχκβεζεο θαη ζα 
επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ.  

Σν έηνο 2011 θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ (εθ‘ εμήο ΔΓΤ), γηα πξψηε 

θνξά ην κεηξψν ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΤΑ . Σν Μεηξψν Σαπηνηήησλ ζπληάρζεθε γηα ην ζχλνιν ησλ αθηψλ ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο, ελψ κέζσ ηνπ κεηξψνπ,  

επηηπγράλεηαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε. 

Σν κεηξψν ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηεο ΔΓΤ, πνπ 

δηαηεξεί ηελ επνπηεία θαη δηαρείξηζή ηνπ, επηθαηξνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2015, κε βάζε ην 

αλαδηακνξθσκέλν δίθηπν παξαθνινχζεζεο, πνπ βαζηθή ηνπ αξρή απνηέιεζε ε 

αληηζηνίρηζε ελφο θαη κφλν αληηπξνζσπεπηηθνχ ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο ζε θάζε αθηή 

θνιχκβεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ.  

2. ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 
πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

1. Η αξκόδηα αξρή θαηαξηίδεη ηαπηόηεηεο ησλ πδάησλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ 

άξζξνπ 16. Κάζε ηαπηόηεηα πδάησλ θνιύκβεζεο κπνξεί λα θαιύπηεη κία κνλαδηθή 

ηνπνζεζία θνιύκβεζεο ή πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο ζπλερόκελεο ηνπνζεζίεο θνιύκβεζεο 

2.  Οη ηαπηόηεηεο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο επαλεμεηάδνληαη θαη ελεκεξώλνληαη θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 16. 

3. Καηά ηελ θαηάξηηζε, ηελ επαλεμέηαζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ 

θνιύκβεζεο, ρξεζηκνπνηνύληαη θαηαιιήισο δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην π.δ 

51/2007 θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 9,11 θαη 12 απηνύ πνπ είλαη ζπλαθή κε ηελ παξνύζα 

απόθαζε.  
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3 ΣΟΥΟ  

ηφρνο ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ πδάησλ, ε αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ξχπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 
πνηφηεηά ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Ζ ηαπηφηεηα απνηειεί 
νδεγφ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
κφιπλζεο ζηα χδαηα θνιχκβεζεο θαη επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 
αληίζηνηρσλ πφξσλ. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο ηαπηφηεηαο επηηπγράλεηαη ελεκέξσζε ησλ 
πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ 
ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε.  

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη΄ειάρηζην: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ θαη ηεο ΚΤΑ 8600/416/Δ103 (ΦΔΚ Β'/356/26-02-
2009) κε ηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ δίθαην, θαζψο θαη άιισλ ζρεηηδφκελσλ 
Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ, 

β) Σν θαηεπζπληήξην θείκελν (Guidance Document) "Bathing Water Profiles: Best Practice 
and Guidance", December 2009. 

γ) Πξαθηηθέο θαηάξηηζεο Σαπηνηήησλ αθηψλ θνιχκβεζεο (Βathing Water Profiles) πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

δ) Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΓΤ/ΤΠΔΝ πνπ αθνξά ηηο Σαπηφηεηεο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο: http://www.bathingwaterprofiles.gr/. 

 

4.ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

χκθσλα κε ηελ κε αξηζκ.πξση. νηθ. 5628/27-03-2017 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πεξί ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ δηθηχνπ 
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 (ΑΓΑ: 
7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ) ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε 56 αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε ηζάξηζκεο αθηέο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΤΑ 
8600/2009. ηνλ πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 15 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία 
παξαθνινχζεζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη νη αληίζηνηρεο 
πθηζηάκελεο ηαπηφηεηεο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 
http://bathingwaterprofiles.gr/.  

Με βάζε ηελ κε αξηζκ. 190856/1-8-2013 εγθχθιην ηεο Δ.Γ.Τ./ΤΠΔΝ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ζηηο Γ/λζεηο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, λα αλαζεσξήζνπλ ην δίθηπν παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο κε ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε αθηψλ θνιχκβεζεο.  

Αλ απφ ηελ αλαζεψξεζε πξνθχςνπλ λέεο αθηέο θνιχκβεζεο ζα πξέπεη λα ζπληαρηεί κεηά 
απφ ηθαλφ αξηζκφ δεηγκαηνιεςηψλ ε αληίζηνηρε ηαπηφηεηα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 7 θαη ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ 8600/2009.   

ε θάζε πεξίπησζε, ε έληαμε λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαηά ηελ πεξίνδν 2017-2023 δελ ζα μεπεξλάεη ην 10% ησλ ήδε 
παξαθνινπζνχκελσλ αθηψλ θνιχκβεζεο, Ζ ζχληαμε ησλ λέσλ ηαπηνηήησλ αλακέλεηαη λα 
γίλεη ην έηνο 2020. 

Οη ηαπηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 ε πεξίπησζε πδάησλ θνιχκβεζεο πνπ ηαμηλνκνχληαη σο «θαιήο πνηφηεηαο», 

«επαξθνχο πνηφηεηαο» ή «αλεπαξθνχο πνηφηεηαο», επαλεμεηάδεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
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πδάησλ θνιχκβεζεο ηαθηηθά γηα λα ειεγρζεί εάλ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα ζεκεία πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ  Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ θαη, 

εθφζνλ απαηηείηαη, θαζίζηαηαη επίθαηξε. Ζ επαλεμέηαζε δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηε 

ζπρλφηεηα πνπ νξίδεηαη ζην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα.  

Σαμηλφκεζε ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο | «Καιήο πνηφηεηαο» | «Δπαξθνχο 

πνηφηεηαο» | «Αλεπαξθνχο πνηφηεηαο» | 

Γηελέξγεηα επαλεμέηαζεο ηνπιάρηζηνλ | αλά ηεηξαεηία | αλά ηξηεηία | αλά δηεηία | 

Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πξνο επαλεμέηαζε είλαη ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ 

 ε πεξίπησζε πδάησλ θνιχκβεζεο πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί πξνεγνπκέλσο σο 

«εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο», ε ηαπηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πξέπεη λα 

επαλεμεηάδεηαη θαη, ελδερνκέλσο, λα επηθαηξνπνηείηαη, κφλνλ εθφζνλ ε ηαμηλφκεζε 

κεηαηξέπεηαη ζε «θαιήο πνηφηεηαο», «επαξθνχο πνηφηεηαο» ή «αλεπαξθνχο 

πνηφηεηαο». Ζ επαλεμέηαζε πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα ζεκεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ. 

 ε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ δνκηθψλ έξγσλ ή ζεκαληηθψλ κεηαηξνπψλ ζηα έξγα 

ππνδνκήο σο πξνο ηα χδαηα θνιχκβεζεο ή πιεζίνλ ηνπο, ε ηαπηφηεηα ησλ πδάησλ 

θνιχκβεζεο θαζίζηαηαη επίθαηξε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο θνιπκβεηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επαλεμέηαζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηαπηνηήησλ 
ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ησλ αθηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζα 
μεθηλήζεη απφ ην 2018 θαη δελ ζα μεπεξλάεη ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαπηνηήησλ γηα ηελ 
πεξίνδν 2018-2023. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 20%, ζε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα 
είλαη δεθαδηθφο αξηζκφο, ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αθέξαην 
αξηζκφ. 

 

5.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο θάζε αθηήο θνιχκβεζεο ζα αθνινπζεί ην πξφηππν ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 
πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε επζχλε ηεο ΔΓΤ θαη είλαη 
αλαξηεκέλεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΔΝ http://www.bathingwaterprofiles.gr/ θαη ζα 
ζπληαρζεί ζε ςεθηαθή κνξθή (word θαη pdf). Κάζε ηαπηφηεηα ζα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε 
ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ, ηα εμήο: 

 α) πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη πδξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο, θαζψο θαη άιισλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ησλ ελ ιφγσ 
πδάησλ θνιχκβεζεο πνπ κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ πεγή ξχπαλζεο, ηα 
νπνία είλαη ζπλαθή κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ΚΤΑ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
νδεγία 2000/60/ΔΚ· 

 β) εληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ αηηηψλ ξχπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηα χδαηα 
θνιχκβεζεο θαη λα βιάπηνπλ ηελ πγεία ησλ ινπνκέλσλ·  

γ) αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο θπαλνβαθηεξίσλ·  

δ) αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο καθξνθπθψλ ή/θαη θπηνπιαγθηνχ·  

ε) εάλ, απφ ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηνπ ζηνηρείν β), ζπλάγεηαη φηη ππάξρεη θίλδπλνο 
βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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− ηελ αλακελφκελε θχζε, ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο βξαρππξφζεζκεο 
ξχπαλζεο,  

− ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ηπρφλ άιιεο αηηίεο ξχπαλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο, 

 − ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο 
θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 
αλάιεςε ηέηνηαο δξάζεο.  

ζη) ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο. 

Οη πιεξνθνξίεο ησλ ζηνηρείσλ α) θαη β) αλσηέξσ, πξέπεη λα παξέρνληαη επί ιεπηνκεξνχο 
ράξηε. 

Δθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν ε Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, είλαη 
δπλαηφλ λα επηζπλάπηνληαη ή λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηαπηνηήησλ ζε λέεο αθηέο θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ 
ζε πθηζηάκελεο αθηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαιιήισο δεδνκέλα (πρ. δειηία θαηαγξαθήο 
απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο) πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 
51/2007 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 9, 11 θαη 12. 

Γηα ηελ πην άκεζε θαη ηαρεία ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, απαηηείηαη ε ζχληαμε κηαο πεξίιεςεο 
ηεο ηαπηφηεηαο ηεο αθηήο θνιχκβεζεο ζε απινπζηεπκέλε, κε-ηερληθή γιψζζα, ε νπνία ζα 
πεξηέρεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο αθηήο. πγθεθξηκέλα, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέρνληαη ζηελ πεξίιεςε πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ νλνκαζία ηεο αθηήο θνιχκβεζεο θαη ηε δηνηθεηηθή ηεο ππαγσγή. 

 Υάξηε κε έλδεημε ησλ νξίσλ ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηνρήο θαη ησλ ζεκείσλ 

παξαθνινχζεζεο . 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο,  ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο αθηήο θαη 

ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΤΠΔΝ (http://www.bathingwaterprofiles.gr/)   θαζψο θαη ηε 

ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 

 Σε γεληθή πεξηγξαθή ηεο αθηήο κε ηα βαζηθά θπζηθά, γεσγξαθηθά θαη πδξνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 Σελ ηξέρνπζα ηαμηλφκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαζψο θαη  ηε ρξήζε 

ζαθνχο θαη απινχ ζπκβφινπ βάζεη ηεο 2011/321/ΔΔ απφθαζεο.    

 Σηο βαζηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο θαη ηελ αλακελφκελε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη  

δηάξθεηα πηζαλήο βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο. 

 Σηο θσηνγξαθίεο ηεο αθηήο θνιχκβεζεο. 

 Σν φλνκα ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο θαη ηνπ Τδαηηθνχ πζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ε 

αθηή. 
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6. ΔΠΗΣΟΠΗΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

Γηα θάζε λέα έληαμε ζεκείνπ παξαθνινχζεζεο ζην δίθηπν παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, θαηά ηηο 

θνιπκβεηηθέο πεξηφδνπο 2017 έσο 2023, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ε αληίζηνηρε 

ηαπηφηεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ηνπιάρηζηνλ επίζθεςε ζηελ αληίζηνηρε αθηή 

θνιχκβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ ψξα ηεο κέγηζηεο 

πξνζέιεπζεο ησλ ινπνκέλσλ (11:00π.κ-15:00κ.κ). ηφρνο ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο είλαη ε 

θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, πνπ δελ είλαη εθηθηφ λα ζπιιερζνχλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ράξηεο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε δπλεηηθψλ πεγψλ 

ξχπαλζεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζχληαμε κηαο νινθιεξσκέλεο ηαπηφηεηαο ζε θάζε 

αθηή θνιχκβεζεο. Οη επηηφπνπ επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άηνκα ηεο νκάδαο 

έξγνπ, θαηαιιήισο θαηαξηηζκέλα γηα ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνηφηεηα 

ησλ πδάησλ, κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ησλ θπηψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ κηθξνβηαθήο ξχπαλζεο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηφπηαο αλαγλψξηζεο απνηεινχλ επίζεο ηα δειηία θαηαγξαθήο απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγηα 

ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Γήκνπο, θνξείο ιεηηνπξγίαο 

παξαιηψλ θιπ), εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηε Γ.Τδ. Α.Μ.Θ..  

Σα δειηία θαηαγξαθήο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζα 

δίλνληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηε Γ.Τδ. Α.Μ.Θ. πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ψζηε ελ ζπλερεία λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 

πδάησλ θνιχκβεζεο. 

ε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο ηαπηνηήησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ν Αλάδνρνο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηε Γ.Τδ. Α.Μ.Θ., επηβεβαηψλεη, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ηα γξαθφκελα ησλ 

Γειηίσλ θαηαγξαθήο κε επηηφπνπ επηζθέςεηο ζηηο αθηέο θνιχκβεζεο.  

Καηά ηηο επηηφπνπ επηζθέςεηο απαηηείηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ησλ αθηψλ γηα ηηο νπνίεο 

ζπληάζζεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ζηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ελζσκαησκέλε 

πιεξνθνξία πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ιήςεο θαζψο 

θαη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ. 

ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16 δίδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαηά ηελ 

επηηφπνπ επίζθεςε. 

 

7.ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΜΒΑΖ 

Σα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνπλ: 

i. Σελ ηαπηφηεηα θάζε αθηήο θνιχκβεζεο, ε νπνία ζα ζπληάζζεηαη ζε θαηάιιειε 

ςεθηαθή κνξθή (word θαη pdf) θαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 

πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε επζχλε ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Τδάησλ θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΔΝ 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/ . 
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ii. Πεξίιεςε γηα θάζε ηαπηφηεηα πδάησλ θνιχκβεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ζα 

ππνδείμεη ε Γ.Τδ. Α.Μ.Θ. ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

iii. Υάξηε εμσθχιινπ φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηεο αθηήο θνιχκβεζεο.  

iv. Υάξηε απεηθφληζεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ηεο αθηήο, ζε 

ςεθηαθή κνξθή (θαηάιιειε γηα εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (GIS), θαζψο θαη ζε κνξθή .pdf), κε απεηθφληζε 

ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ησλ ζεκείσλ ησλ κεγαιχηεξσλ πφιεσλ θαη ησλ πδάηηλσλ 

ζσκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Χο ππφβαζξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

ράξηεο ηεο Γ.Τ.. (θι. 1:50.000). 

v. Υάξηε ρξήζεσλ γεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θάζε αθηήο θνιχκβεζεο, ζε ςεθηαθή 

κνξθή (θαηάιιειε γηα εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε γεσγξαθηθφ 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (GIS), θαζψο θαη ζε κνξθή .pdf), γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πιένλ πξφζθαηε βάζε δεδνκέλσλ CORINE. 

vi. Υάξηε κε ηα φξηα ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο, ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, ζεκεηαθψλ θαη 

κε ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο ζε ςεθηαθή κνξθή κε, θαηάιιειε γηα εηζαγσγή θαη 

ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (GIS), θαζψο 

θαη ζε κνξθή .pdf). Μαδί κε ηνλ ράξηε ζα παξαδνζνχλ ηα ςεθηαθά αξρεία (shapefiles) 

κε ηηο ζέζεηο (points) ησλ πεγψλ ξχπαλζεο, θαζψο θαη ησλ νξίσλ ησλ αθηψλ 

θνιχκβεζεο θαη ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα πεξηέρνπλ πεδία κε ηνλ θσδηθφ 

θαη ηελ νλνκαζία ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ηνλ θσδηθφ θαη ηελ νλνκαζία ηνπ πδαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ αλήθνπλ, ηελ πεξηθέξεηα, ην πδαηηθφ δηακέξηζκα θαη ην λνκφ ζηνλ 

νπνίν ππάγεηαη ε αθηή, θαζψο επίζεο γηα ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο θαη ηηο 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπο.  

vii. Σα Γειηία κε ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε θαηά ηελ επηηφπνπ επίζθεςε, 

ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ππεχζπλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

επηηφπηαο επίζθεςεο θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο 

αξκφδηνπο Φνξείο. 

viii. Οη θσηνγξαθίεο, θαηά ηελ επηηφπνπ επίζθεςε, ησλ αθηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή κε 

ελζσκαησκέλε πιεξνθνξία πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη 

ηελ ψξα ιήςεο θαζψο θαη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο ησλ 

θσηνγξαθηψλ ησλ αθηψλ γηα ηηο νπνίεο ζπληάζζεηαη ε ηαπηφηεηα. 

ix. ρεηηθή εηήζηα έθζεζε ελεξγεηψλ. 

Σα αλσηέξσ παξαδνηέα ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γ.Τδ. Α.Μ.Θ., ππφςε Δπηηξνπήο  

Παξαιαβήο, ζηελ ηαρ/θή δ/λζε: Σελέδνπ 58, Σ.Κ. 65404, Καβάια, ην αξγφηεξν κέρξη 15 

Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο γηα ηα έηε 2018-2022 θαη ην αξγόηεξν κέρξη 30 

Ννεκβξίνπ γηα ην έηνο 2023.  

 

8.ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο παξαθνινχζεζεο, εθφζνλ πξνθχςεη αλαγθαηφηεηα 

επηθαηξνπνίεζεο ηαπηφηεηαο πθηζηάκελεο ηαπηφηεηαο πθηζηάκελεο αθηήο, ε ζρεηηθή έθζεζε 

κε ηα ζπλνδά παξαδνηέα ππνβάιινληαη ζηε Γ.Τδ. Α.Μ.Θ. θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ην 

αξγφηεξν κέρξη 15 Ννεκβξίνπ γηα ηα έηε 2018-2022 θαη ην αξγφηεξν κέρξη 30 Ννεκβξίνπ 
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γηα ην έηνο 2023 θαη ε επηθαηξνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Γηα ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε ε επηθαηξνπνίεζε ζα μεθηλήζεη ην 2018. 

ε πεξίπησζε έληαμεο λέσλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ 

2018 θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα, ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέαο αθηήο ζα 

παξνπζηαζηεί ην 2022, αθνχ νινθιεξσζεί ν αξηζκφο δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ ΚΤΑ 8600/2009. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ   

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη : 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Πνζό ΦΠΑ 24% ύλνιν 

ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ 2017-2023 37.632,00 9.031,68 46.663,68 

ΠΡΟΑΗΡΔΔΧΝ 2017-2023 11.056,00 2.653,44 13.709,44 

ύλνιν 48.688,00 11.685,12 60.373,12 

 

 

Παξνπζηάδεηαη δε αλαιπηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

1. Γηα ηηο ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο, 

2-8. Γηα Πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο/αλαιχζεηο, γηα Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο επηπιένλ 
ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο γηα ηα έηε 2019-2020, 2021-2022, 2023,  

9-10 Δπαλεμέηαζε/επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη 
δεκηνπξγία ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο  

 

Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνίεζεθαλ νη παξαθάησ ηηκέο: 

Σηκή κνλάδαο αλά δεηγκαηνιεςία/αλάιπζε -16 € -ΔΤΡΧ 

Σηκή κνλάδαο αλά λέα ηαπηφηεηα πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο 350 € ΔΤΡΧ 

Σηκή κνλάδαο αλά επαλεμέηαζε ηαπηφηεηαο πδάησλ θνιχκβεζεο 350 € ΔΤΡΧ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Σαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο 

ΔΣΟ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΖΜΔΗΑ* 
56 56 56 56 56 56 56 392 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ **  (6/ΖΜΔΗΟ /ΈΣΟ) 
336 336 336 336 336 336 336 2352 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €)*** 
5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 37.632,00 

ΦΠΑ 24% 
1.290,24 1.290,24 1.290,24 1.290,24 1.290,24 1.290,24 1.290,24 9.031,68 

ΤΝΟΛΟ 
6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 46.663,68 

*Γηα ηα έηε 2017-18 ηα 56 ζεκεία παξαθνινχζεζεο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ απφθαζε κε αξ.πξση. 5628/27-03-2017 ΑΓΜΘ/Γ.ΤΓ. ΚΜ (ΑΓΑ: 
7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ) 

**Πξνβιέπεηαη ε ιήςε έμη (6) δεηγκάησλ αλά ζεκείν παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ. 

*** Σν θφζηνο δεηγκαηνιεςίαο-αλάιπζεο αλά δείγκα γηα φιε ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη γηα φιε ηελ ρξνληθή 
δηάξθεηα 2017-2023, πξνζδηνξίδεηαη ζηα 16 €  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΑΗΡΔΔΧΝ 

ΠΗΝΑΚΑ  2: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε ζε πεξίπησζε αζπλήζνπο πεξίζηαζεο ή/θαη βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο 
(ΠΡΟΑΗΡΔΖ):  

ΔΣΟ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ*  
(6%/ ΈΣΟ) 

20 20 20 20 20 20 20 140 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 
320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 2.240,00 

ΦΠΑ 24% 
76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 537,60 

ΤΝΟΛΟ 
396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 2.777,60 

Πξνβιέπεηαη έσο 6% αχμεζε ηνπ αξηζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ αλά έηνο γηα ηελ αλάγθε επαιήζεπζεο 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 3:  Αύμεζε ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο γηα ηα έηε 2019-2020 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 
 

ΔΣΟ 2019 2020 ΤΝΟΛΟ 

ΖΜΔΗΑ* (ΑΤΞΖΖ ΚΑΣΑ 10% ΣΧΝ ΖΜ.2018)   6 6 12 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6/ΖΜΔΗΟ/ΈΣΟ 36 36 72 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 576,00 576,00 1.152,00 

ΦΠΑ 24% 138,24 138,24 276,48 

ΤΝΟΛΟ 714,24 714,24 1.428,48 

* Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα  αχμεζεο ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο, θαηά 10%, αλά δηεηία (56*10%~6) 
Σν έηνο 2017 - 56 ζεκεία παξαθνινχζεζεο 
Σν έηνο 2019- 62 ζεκεία παξαθνινχζεζεο ιφγσ αχμεζεο 10% ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο    ΠΡΟΑΗΡΔΖ 62-56=6 ζεκείσλ                                                                                                                                                                                                        
επηπιένλ ησλ ηαθηηθώλ 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 4: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε ζε πεξίπησζε αζπλήζνπο πεξίζηαζεο ή/θαη βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο ησλ 

δεηγκαηνιεςηώλ ηνπ πίλαθα 3  (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 
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ΔΣΟ 2019 2020 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ * (6% *36/ΈΣΟ) 2 2 4 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 32,00 32,00 64,00 

ΦΠΑ 24% 7,68 7,68 15,36 

ΤΝΟΛΟ 39,68 39,68 79,36 

*Πξνβιέπεηαη έσο 6% αχμεζε ηνπ αξηζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ αλά έηνο γηα ηελ αλάγθε επαιήζεπζεο 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 5: Αύμεζε ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο γηα ηα έηε 2021-2022 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 
 

ΔΣΟ 2021 2022 ΤΝΟΛΟ 

ΖΜΔΗΑ (*)   6 6 12 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6/ΖΜΔΗΟ/ΈΣΟ 36 36 72 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 576,00 576,00 1.152,00 

ΦΠΑ 24% 138,24 138,24 276,48 

ΤΝΟΛΟ 714,24 714,24 1.428,48 

*Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα  αχμεζεο ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο 2019-2020, θαηά 10%, αλά δηεηία (62*10%~6) 
Σν έηνο 2017 - 56 ζεκεία παξαθνινχζεζεο 
Σν έηνο 2019- 62 ζεκεία παξαθνινχζεζεο 
Σν έηνο 2021 – 68 ζεκεία παξαθνινχζεζεο     ΠΡΟΑΗΡΔΖ 68-56=12 ζεκείσλ επηπιένλ ησλ ηαθηηθώλ 
 
ΠΗΝΑΚΑ 6: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε ζε πεξίπησζε αζπλήζνπο πεξίζηαζεο ή/θαη βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο ησλ 

δεηγκαηνιεςηώλ ηνπ πίλαθα 5  (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 
 

ΔΣΟ 2021 2022 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6% *68/ΈΣΟ 4 4 8 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 64,00 64,00 128,00 

ΦΠΑ 24% 15,36 15,36 30,72 

ΤΝΟΛΟ 79,36 79,36 158,72 
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ΠΗΝΑΚΑ 7: Αύμεζε ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο γηα ην έηνο 2023 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΖΜΔΗΑ (*)   
7 7 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6/ΖΜΔΗΟ/ΈΣΟ 
42 42 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 
672,00 672,00 

ΦΠΑ 24% 
161,28 161,28 

ΤΝΟΛΟ 
833,28 833,28 

*Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα  αχμεζεο ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο 2021-2022, θαηά 10%, αλά δηεηία (68*10%~7) 
Σν έηνο 2017 - 56 ζεκεία παξαθνινχζεζεο 
Σν έηνο 2019- 62 ζεκεία παξαθνινχζεζεο 
Σν έηνο 2021 – 68 ζεκεία παξαθνινχζεζεο   
Σν έηνο 2023 – 75 ζεκεία παξαθνινχζεζεο     ΠΡΟΑΗΡΔΖ 75-56=19 ζεκείσλ επηπιένλ ησλ ηαθηηθώλ 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 8: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε ζε πεξίπησζε αζπλήζνπο πεξίζηαζεο ή/θαη βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο 

ησλ δεηγκαηνιεςηώλ ηνπ πίλαθα 7  (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6% *42/ΈΣΟ 3 3 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΓΔΗΓΜΑ 16 €) 48,00 48,00 

ΦΠΑ 24% 11,52 11,52 

ΤΝΟΛΟ 59,52 59,52 
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ΠΗΝΑΚΑ 9.: ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ 2018-2023 ΤΝΟΛΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΚΣΧΝ *          
(ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ/ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ) 20% 

11 11 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΑΚΣΖ 350 €)** 3.850,00 3.850,00 

ΦΠΑ 24% 924,00 924,00 

ΤΝΟΛΟ 4.774,00 4.774,00 

 *Πξνβιέπεηαη αλά ηξηεηία θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο κε επαλεμέηαζε / επηθαηξνπνίεζε έσο ην 20% ησλ   
πθηζηάκελσλ ηαπηνηήησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο (56*20%~11 γηα ην 2020) 

**Σν θφζηνο επαλεμέηαζεο / επηθαηξνπνίεζεο ηαπηνηήησλ πξνζδηνξίδεηαη ζηα 350 €/πθηζηάκελε αθηή. 
 

ΠΗΝΑΚΑ 10.: ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ (ΠΡΟΑΗΡΔΖ)  

ΔΣΟ 2021-2023 ΤΝΟΛΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ*  5 5 

ΓΑΠΑΝΖ (ΚΟΣΟ/ΑΚΣΖ 350 €)** 1.750,00 1.750,00 

ΦΠΑ 24% 420,00 420,00 

ΤΝΟΛΟ 2.170,00 2.170,00 

*Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ηαπηνηήησλ ζε 5 λέεο αθηέο θνιχκβεζεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 8600/2009 
**Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο ζε λέα αθηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα 350 €.  

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Πνζό ΦΠΑ 24% ύλνιν 

ΣΑΚΣΗΚΏΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΏΝ 2017-2023 
37.632,00 9.031,68 46.663,68 

ΠΡΟΑΗΡΈΔΧΝ 2017-2023 
11.056,00 2.653,44 13.709,44 

ύλνιν 48.688,00 11.685,12 60.373,12 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Σ.Δ.Τ.Γ. 

Σν πξφηππν ηεο Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ αθνινπζεί, ηφζν σο αξρείν PDF, αιιά θαη σο αξρείν 
επεμεξγάζηκεο κνξθήο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ην 
ζπκπιεξψζνπλ δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
www.damt.gov.gr, ζην πεδίν «Αλαθνηλψζεηο» / «Γηαγσληζκνί». 

 

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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι 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)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ.+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *50205] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ 
,Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ, Τενζδου 58, Καβάλα, TK 65404] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Κακπάο Γεψξγηνο, Αιεμίνπ Κσλζηαληίλα] 
- Τθλζφωνο: *2313 309810, 2313 309811+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *dy-amt@damt.gov.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.damt.gov.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [«Παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ τθσ Περιφζρειασ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ για τα ζτθ 2017-2023 & Μθτρϊο ταυτοτιτων νζων ακτϊν 
κολφμβθςθσ και επικαιροποίθςθ ταυτοτιτων υφιςτάμενων ακτϊν»  

CPV : 71700000-5 Τπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, 90733100-5 Τπθρεςίεσ 
παρακολοφκθςθσ ι ελζγχου ρυπαςμζνων επιφανειακϊν υδάτων ] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *50205] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ+ 
-  Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Φ. 
100.2.1] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.damt.gov.gr/
mailto:dy-amt@damt.gov.gr
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ 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  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
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 περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
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:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 άλλουσvi; 

*+ 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) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ 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 *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

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. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η 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 καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi 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): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
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): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

*+ Ναι *+ Πχι  
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αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, 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 ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
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): xxiv 
*……+*……+*……+ 

 

ΑΔΑ: 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ





 

84 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ 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 
καταςτάςεισxxvi : 
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 περιςτάςεισxxvii  
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 παράπτωμαxxviii; 
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:  
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*..........……+ 

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 ςυμφερόντωνxxix, 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 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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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: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 
εγκατάςταςισxxxii

; 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 xxxiii: 
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):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 
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: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι 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 . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
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 ιδιωτικοφσxxxix: 

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 
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……] 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα 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 V: Σελικζσ 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 είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxliii, 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 δωρεάνxliv. 

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 Διλϊςθσ 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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. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ:  (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ή ηνπ Φπζηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν  θαηάινγνο. ε πεξίπησζε 
έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ππνβάιιεηαη μερσξηζηφο 
θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο) 

ΤΜΒΑΔΗ ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ()  

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ θαη ΑΓΑΜ  (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
αλαγξάθεηαη ζ‘ απηήλ) 

 (εθόζνλ ππάξρεη):                   

ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ έξγνπ, 
Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία) 

ΑΝΑΓΟΥΟ: (Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζρήκαηνο. ε πεξίπησζε χκπξαμεο αλαγξάθνληαη 
φινη νη εηαίξνη απηήο. ε πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο 
Κ/Ξ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο)   

ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο)  

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο καδί κε 
ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ έρεη γίλεη 
αθφκα ε έγθξηζε αλαθέξνληαη νη ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί 
ελδηάκεζν ζηάδην αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε 
εγθξηηηθή απφθαζε) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ: (Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα 
πξνθχπηεη ζαθψο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη δπλαηφλ ε 
Δπηηξνπή λα ην αμηνινγήζεη εάλ θαιχπηεη ή φρη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο.    

ΑΜΟΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή ηεο ζχκβαζεο, ην 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ηειηθή 
πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ) 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΣΖ ΤΜΒΑΖ: (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ 
ππνβάιιεηαη: π.ρ. Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή 
απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηελ 
πξνθήξπμε) 

   (Σφπνο – Ζκεξνκελία) 

   θξαγίδα – Τπνγξαθή 

   Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ 
Παξαηεξήζεηο: 
Ο θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε θαηά ην κέγηζην πέληε (5) αληηπξνζσπεπηηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ έρεη εθηειέζεη επηηπρψο ν δηαγσληδφκελνο θαη θξίλεη φηη θαηαδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία 
ηνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο πξνθήξπμεο. ηνηρεία πέξαλ ησλ 
ηεζζάξσλ πξψησλ ζπκβάζεσλ ηνπ θαηαιφγνπ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Δίλαη δπλαηφλ λα αλαγξάθνληαη θαη νινθιεξσκέλεο θάζεηο εθπνλνπκέλσλ ζπκβάζεσλ. 
Ο θαηάινγνο κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ππφ κνξθή πίλαθα, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

σο άλσ ζηνηρεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ:  (Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ζε πεξίπησζε 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία φινπ ηνπ 
ππνςεθίνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο) 

 

Α/Α 
Δηαηξεί

α 
Ολνκαηε-
πώλπκν 

Δηδηθόηεη
α 

Έηε 
εξγαζηαθ
ήο πείξαο 

ρέζε 
εξγαζίαο 

κε ηελ 
εηαηξεία 

Θέζε 
ζην 
έξγν 

Απαζρόι
εζε ζην 

έξγν 
(κήλεο) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) 

        

        

        

πλνιηθνί πξνζθεξόκελνη αλζξσπνκήλεο  

 

Δπεμήγεζε ζηειψλ πίλαθα: 

α) Α/Α: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

β) Δηαηξεία: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ) κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ην ζηέιερνο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

γ) Ολνκαηεπψλπκν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζηειέρνπο ηεο 

νκάδαο έξγνπ. 

δ) Δηδηθφηεηα: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ζηειέρνπο ηεο 

νκάδαο έξγνπ αλάινγα κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ. 

ε) Έηε εξγαζηαθήο πείξαο: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ηα έηε πξαγκαηηθήο εξγαζηαθήο 

πείξαο ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ δεινχκελε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα. 

ζη) ρέζε εξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ 

ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηελ εηαηξεία (ή κε ην θπζηθφ πξφζσπν) ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

(1): Δηαίξνο ή κέηνρνο,  

(2): Τπάιιεινο ή κφληκνο ζπλεξγάηεο κε ζχκβαζε έξγνπ 
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(3): Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. 

δ) Θέζε ζην έξγν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο/θαζήθνληα ηνπ ζηειέρνπο 

ζην έξγν. 

ε) Απαζρφιεζε ζην έξγν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη νη πξνζθεξφκελνη αλζξσπνκήλεο 

ηνπ ζηειέρνπο ζην έξγν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ 

1.  Δπώλπκν :   

2.  λνκα :    

3.  Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο :    

4.  Τπεθνόηεηα :   

5.  Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε :    

6.  Δθπαίδεπζε : 

ΗΓΡΤΜΑ:    

ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ:   

ΠΣΤΥΊΟ:   

 

(ε πεξίπησζε ζπνπδώλ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο Ιδξύκαηα ή πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 

πηπρία ν πίλαθαο ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια). 

7.  Γιώζζεο: (Βαζκνί 1 έσο 5 γηα ηελ ηθαλφηεηα, φπνπ  5 είλαη ην άξηζηα) :  

ΓΛΏΑ   ΑΝΣΗΛΖΦΖ 
ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ 

ΛΟΓΟ 
ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

Διιεληθά       

    

 

(Πξνζηίζεληαη ή αθαηξνύληαη ζεηξέο αλάινγα). 

8. Μέινο επαγγεικαηηθώλ νξγαληζκώλ :  

9.  Παξνύζα ζέζε: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, 

Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ). 

10.  Έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο). 

11.  Κύξηα πξνζόληα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θχξηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ). 

12         Δπαγγεικαηηθή απαζρόιεζε:  

(Αλαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ζε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο 

μεθηλψληαο απφ ηελ ζεκεξηλή ζέζε απαζρφιεζεο. Γίδνληαη ζηνηρεία φπσο ε ρξνληθή 

δηάξθεηα παξακνλήο ζε θάζε δηαθνξεηηθή Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο 

δηαθνξεηηθή ζέζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, θ.ιπ.). 

Υξνληθή δηάξθεηα: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 
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Υώξα: 

Ολνκαζία Δπηρείξεζεο – Τπεξεζίαο: 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε – Τπεξεζία: 

Αξκνδηόηεηεο – επζύλεο: 

 
Υξνληθή δηάξθεηα: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 

Υώξα: 

Ολνκαζία Δπηρείξεζεο – Τπεξεζίαο: 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε – Τπεξεζία: 

Αξκνδηόηεηεο – επζύλεο: 

 

 Δκπεηξία ζρεηηθή κε ηελ δεηνύκελε: 

(Ζ αλαγξαθή μεθηλά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζπκβάζεηο. Ζ εκπεηξία αλαθέξεηαη 

πάληα ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα πξνθήξπμε. 

 

ΥΧΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 

Από 

(κήλαο/έηνο) 

Έσο 

(κήλαο/έηνο) 

ΣΗΣΛΟ ΚΑΗ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΘΔΖ θαη ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 

   

   

   

 

 Λνηπέο Πιεξνθνξίεο: 

(Αλαγξάθνληαη ηπρφλ ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Π.ρ. ζπγγξαθηθφ, 

εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηηθφ έξγν θαη φηη άιιν θξίλεη ζθφπηκν ν ζπληάμαο). 

 

(Σόπνο – Ζκεξνκελία) 

 

Τπνγξαθή 

 

 

Δπηζεκάλζεηο: 
 Οη επεμεγήζεηο ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο ζα δηαγξαθνχλ απφ ηνπο ζπληάμαληεο. 
Ζ ζχληαμε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ κε ηα σο άλσ πεξηερφκελα είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ 
κνξθνπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ δχλαηαη λα 
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην παξφλ ππφδεηγκα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ: (Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία 
φινπ ηνπ ππνςεθίνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο) 

Γηεχζπλζε, Σαρ.  Κψδηθαο, Σει., FAX                                                                                                 

ΠΡΟ: ………………………………………………………………………..  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κε ηίηιν 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023», ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηα νηθεία ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνζθέξεηαη ε θάησζη ακνηβή: 

ΔΣΟ 
ΠΑΡ/Θ
ΖΖ 

ΖΜΔΗΑ 
ΠΑΡ/ΘΖ

Ζ 

Αξηζκφο 
Γεηγκάησλ* 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΓΔΗΓΜΑ** 

(Δπξψ πξν ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 
ΑΝΑ ΔΣΟ 

(Δπξψ πξν ΦΠΑ) 

2017 56 336 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

2018 56 336 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

2019 59 354 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

2020 59 354 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

2021 63 378 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

2022 63 378 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

2023 67 402 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ/ΑΝΑΛΤΔΗ  ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ/ΑΝΑΛΤΔΗ ΜΔ 
ΦΠΑ 

 

*Πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξναηξέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2. 
** Ζ ηηκή θαη‘ έηνο ηζρχεη γηα φιεο ηηο αθηέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
Μαθεδνλίαο 
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Σαπηόηεηεο Αξηζκόο αθηώλ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ / ΑΚΣΖ 
(Δπξώ πξν ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 
(Δπξώ πξν ΦΠΑ) 

Δπαλεμέηαζε/ 
επηθαηξνπνίεζε 

ηαπηνηήησλ 
πθηζηάκελσλ αθηψλ  

11 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

Γεκηνπξγία 
ηαπηνηήησλ  ζε λέεο 

αθηέο  

5 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ   

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ/ΝΔΧΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ    
ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ/ΝΔΧΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ    ΜΔ 
ΦΠΑ 

 

 
θαη 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΠΗ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ     ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΠΗ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ     ΜΔ ΦΠΑ  

 
 

Σφπνο, εκεξνκελία   Ο Πξνζθέξσλ 
   Ονοματεπϊνυμο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ 

ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα )............................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα ) ......................................... 

 

Δγγχεζε καο ππ‘ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ . 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………  ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..   

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... 

Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
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.....................................................  ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: ―(ηίηινο ζχκβαζεο)‖/ γηα ην/α 

ηκήκα/ηα ...............   

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ‘ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....................εκέξεο   απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………..  .  

ή 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 

δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο .  

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε . 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ 

ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)................................ 

 

Δγγχεζε καο ππ‘ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ επξψ……………………………………………………………………….. 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ../ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο ―(ηίηινο 

ζχκβαζεο)‖, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / 
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Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο) 

ή  

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΑΤΣΖ 

10.1 ΤΜΒΑΖ  

ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ: …..……….. +………… (ΦΠΑ 24%)=…………€ 

Αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2017–2023. ΜΖΣΡΧΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ 
ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ 
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ΑΚΣΧΝ.» πνπ απνηειεί ην Τπνέξγν 1 ηνπ έξγνπ «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψν ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη επηθαηξνπνίεζε 
κεηξψνπ πθηζηάκελσλ αθηψλ.» πνπ είλαη εληαγκέλν ζχκθσλα κε ηελ ππ‘ αξηζκ. 
……………………….. Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζηε 
ΑΔΠ2016ΔΠ03110012. (ΑΓΑ: ……………………) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο 
πφξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα απφ 
ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο AΞ02 «Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο ηφπνπ 
εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ» ηνπ Δ.Π. Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020.  
(CPV: 71700000-5 & 90711500-9). 

ηελ Καβάια ζήκεξα …………… 2017 ζηα γξαθεία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο Θξάθεο νη ζπκβαιιφκελνη:  

α) Ζ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (εθεμήο Α.Γ.Μ.-Θ.) πνπ εδξεχεη 
ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηελ νδφ Καζ.Ρσζζίδε 11 - ΣΚ: 54655, θαη εθπξνζσπείηαη ζηελ 
παξνχζα λφκηκα απφ ην πληνληζηή δξ. ΗσάλλεΚ.  άββα. 

β) Ζ εηαηξεία: «___________________» κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ θ. 
________________, Γ/λζε_______________________, απνθαινχκελε εθεμήο Αλάδνρνο 

έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147, η. Α΄, 08-08-2016)Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ), φπσο ηζρχεη. 

2. Σν Π.Γ 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα 
θπβεξλεηηθά φξγαλα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα Π.Γ. 189/2009, 184/2009 θαη 
96/2010. 

3. Σελ κε αξ. πξση. νηθ. ……………..απφθαζε δηαηχπσζεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 
Θξάθε 2014-2020 γηα ην ζρέδην ηνπ ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία 
πξνθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

4. Σελ κε αξ. πξση. oηθ ………… Απφθαζε ηνπ πληνληζηή  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ην Σεχρνο Πξνθήξπμεο 
θαη ε δηάζεζε πίζησζεο χςνπο………..€ (κε ΦΠΑ) ζε βάξνο ηεο ΑΔΠ 
2016ΔΠ03110012 /5007698. 

5. Σελ απφθαζε ……………………… ηνπ………………, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 
απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο θαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 
ζην δηαγσληδφκελν ζρήκα:…………………….κε πλνιηθή Πξνζθνξά 
…………………..€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ ,  πιένλ 
…………….€ γηα ΦΠΑ, ήηνη ζην ζχλνιν ………………………€. 

6. Σα δηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 
Πξνθήξπμε. 

 

Γήισζαλ, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα παξαθάησ: 

Άξζξν 1: πκβαηηθά Σεύρε 

Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη θαηά ζεηξά 
ηζρχνο ηα αθφινπζα: 

1. Ζ παξνχζα χκβαζε 

2. Σν Σεχρνο Γηαθήξπμεο κε ην Παξάξηεκά ηνπ, 

3. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ  πνπ ζπλνδεχεη ηε Γηαθήξπμε 

4. Ζ  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

5. Ζ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Άξζξν 2: Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

Αλαηίζεηαη ζηνλ Αλάδνρν ην έξγν «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023.  
Μεηξψν ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη επηθαηξνπνίεζε κεηξψνπ πθηζηάκελσλ 
αθηψλ.», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ νξίδνληαη αθνινχζσο.  

Σν αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ 1 πεξηγξάθεηαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ (ΣΣΓ) 
Κεθάιαην Η πνπ ζπλνδεχεη ηελ Γηαθήξπμε. Σν ππνέξγν αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζε 
θαζνξηζκέλεο αθηέο θνιχκβεζεο (56) θαη ζε ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο (56) πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15 θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ηελ ΑΠ νηθ. 5628/27-03-2017 Απφθαζε 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΑ: 
7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ). 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πεξηιακβάλεη 
αθελφο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο 
πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ ππ‘ αξ. 8600/416/Δ103/23-2-2009 (ΦΔΚ 
356Β/ 26-2-2009) θαη αθεηέξνπ νπηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθνρεκηθήο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο.  

Ζ δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 4 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 ηνπ ΣΣΓ.  

Ζ πεξίνδνο δεηγκαηνιεςηψλ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 ηνπ  ΣΣΓ. 
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αλαζηαιεί ην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο 
ιφγσ αζπλήζνπο πεξίζηαζεο πνπ δελ έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηφδνπ θαη απαηηείηαη ε ιήςε ηνπ δείγκαηνο κε ηε ιήμε ηεο  αζπλήζνπο πεξίζηαζεο ή/θαη 
ζε πεξίπησζε βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο φπνπ ε Β΄ Γεηγκαηνιεςία απαηηείηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ην ηέινο ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ. 

Οη παξαθνινπζνχκελεο παξάκεηξνη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ ΣΣΓ. 

Οη κέζνδνη αλάιπζεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ ΣΣΓ. 

Οη θαλφλεο ρεηξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ γηα κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.5 ηνπ ΣΣΓ. 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.6 ηνπ ΣΣΓ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εκεξνκελίεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη θαζ΄ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ θαη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κία δεηγκαηνιεςία / 
αλάιπζε αλά κήλα θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ λα κελ 
ππεξβαίλεη ην κήλα. 

ε πεξίπησζε βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο ή αζπλεζψλ πεξηζηάζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη 
πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο αλαιχζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.7 ηνπ ΣΣΓ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ γίλεηαη ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ δειηίνπ φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.8 ηνπ ΣΣΓ. Σα δειηία δεηγκαηνιεςηψλ πεξηιακβάλνληαη 
ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 11, 12. 

ε θάζε ζεκείν παξαθνινχζεζεο θαη ζε θάζε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ηεθκεξίσζε / δηελέξγεηα 
δεηγκαηνιεςίαο θαη πξνζδηνξηζκφο ζπληεηαγκέλσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 
4.9 ηνπ ΣΣΓ. 

Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο ζα θαηαρσξνχληαη εληόο ηξηώλ 
εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην ζε δηαδηθηπαθή βάζε 
δεδνκέλσλ φπσο πεξηγξάθεηαη  ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΣΣΓ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηφδνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ρξφλν θνληά ζηνλ 
πξαγκαηηθφ (near real time information) θαη εχθνια πξνζβάζηκεο. 

 

Άξζξν 3: Ακνηβή – θξαηήζεηο – ηξόπνο πιεξσκήο 

ΑΔΑ: 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ





 

110 

 

Αλαιπηηθά ε ακνηβή απηή αλαιχεηαη σο εμήο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο: 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: Σαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο 

 ΣΑΚΣΗΚΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ  

ΔΣΟ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΖΜΔΗΑ 56 56 56 56 56 56 56 392 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ   6/ΖΜΔΗΟ 
/ΈΣΟ 336 336 336 336 336 336 336 2.352 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
/ΑΝΑΛΤΖ € 16 16 16 16 16 16 16 

 ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ 
/ΑΝΑΛΤΔΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 37.632,00 

ΦΠΑ 24% 
 

1.290,24 
 

1.290,24 
 

1.290,24 
 

1.290,24 
 

1.290,24 
 

1.290,24 
 

1.290,24 9.031,68 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ 
/ΑΝΑΛΤΔΧΝ (κε ΦΠΑ 24%) 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 6.666,24 46.663,68 

 

Γηα ηα έηε 2017-18 ηα 56 ζεκεία παξαθνινχζεζεο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ απφθαζε κε αξ. πξση. νηθ. 5628/27-03-2017 ΑΓΜΘ/Γ.ΤΓ. ΑΜΘ (ΑΓΑ: 
7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ) 
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Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  ……………€ πιένλ …………..γηα Φ.Π.Α. 
24 % (ήηνη ζπλνιηθά ……………€),  πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ (αξ. έξγνπ 
ΑΔΠ 2016ΔΠ00810008/5000670). 

Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο.  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηηο θξαηήζεηο θιπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5.1 
ηεο Πξνθήξπμεο. 

Άξζξν 4: Πξνζεζκίεο  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε εμήληα νθηψ (68) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο. Ο ρξφλνο απηφο απνηειεί ηνλ θαζαξφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ην έξγν πξνβιέπνληαη γηα θάζε έηνο παξαθνινχζεζεο, αληίζηνηρα, ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην άξζξν 6 ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ 
παξαδνηέσλ. Οη σο άλσ ηκεκαηηθέο αλά Πεξηθέξεηα θαη αλά παξαδνηέν πξνζεζκίεο πξέπεη 
λα ηεξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν επί πνηλή πνηληθψλ ξεηξψλ.  

Άξζξν 5: Δγγπήζεηο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο πνζνχ ……………………€  

Ο Αλάδνρνο θαηέζεζε ηηο θαησηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
νη νπνίεο εθδφζεθαλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ………………….. 
…………………………………….: 

α.  Νν …………………….. πνζνχ ………….. € 

β.  Νν …………………….. πνζνχ ………….. € 

γ.  Νν …………………….. πνζνχ ………….. € 

Οη σο άλσ εγγπήζεηο θαιχπηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε. 

Άξζξν 6: Σξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.5 ηνπ Σεχρνπο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Ζ παξνχζα ζπληάρηεθε, αλαγλψζηεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζε νθηψ (8) γλήζηα, φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) παξέιαβε 

ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελψ ηα άιια πέληε (6) γηα ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Γηα ηελ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

Γηα ηνλ Αλάδνρν 
Ο Δθπξφζσπνο 

 

 

 

10.2 ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ηεο από --------- ύκβαζεο 

ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ: …..……….. +………… (ΦΠΑ 24%)=…………€ 
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Έξγν: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ 
ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – 
ΘΡΑΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2017–2023 ΚΑΗ ΜΖΣΡΧΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ 
ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΚΣΧΝ» 

ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα              εκέξα ………. ζηα γξαθεία ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (Α.Γ.Μ.Θ.),  νη ζπκβαιιφκελνη:  

α) Ζ…………………………………………………., πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε επί ηεο 
νδνχ …………………………….., κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ θ. ________________,. 

β) Η εηαηξεία: «……………………………» κε ΑΦΜ  θαη λόκηκν εθπξόζσπν 

………………………………  πνπ εδξεύεη ζηα ……………… επί ηεο νδνύ  

……………………………………., Σ.Κ. ……….., απνθαινύκελε εθεμήο Αλάδνρνο.  Σει. 

………………. Fax …………….. E-mail  ………………………. *3  

έρνληαο ππφςε: 

Σελ απφ ……………………. ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε  ηνπ έξγνπ: «Παξαθνινχζεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο, γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023 & Μεηξψν ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη 
επηθαηξνπνίεζε κεηξψνπ πθηζηάκελσλ αθηψλ» ΑΔΠ: 2016ΔΠ03110012 

 
Γήισζαλ, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

Άξζξν 1: πκβαηηθά Σεύρε 

Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο Πξναίξεζεο 
είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 

1. Ζ παξνχζα χκβαζε 

2. Σν Σεχρνο Πξνθήξπμεο κε ην Παξάξηεκά ηνπ, 

3. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ  πνπ ζπλνδεχεη ηελ Πξνθήξπμε 

4. Ζ  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

5. Ζ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 2: Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

1. Πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο/αλαιχζεηο (έσο 6% ηνπ αξηζκνχ ησλ εηήζησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δεηγκαηνιεςηψλ) ζε πεξηπηψζεηο βξαρππξφζεζκεο ξχπαλζεο ή 
αζπλεζψλ πεξηζηάζεσλ  εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, Οη πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο/αλαιχζεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.7 
ηνπ θεθαιαίνπ Η, ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ (ΣΣΓ). 

2.  Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο επηπιένλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο έσο 10% αλά δηεηία,  
εθφζνλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο πδάησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1, ηνπ θεθαιαίνπ Η, ηνπ ΣΣΓ  

3. Δπαλεμέηαζε/επηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελσλ ηαπηνηήησλ αθηψλ θνιχκβεζεο έσο 20% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ηαπηνηήησλ  θαη ηε δεκηνπξγία ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο, έσο 10% 
ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023 ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 4, ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ ΣΣΓ.  

 

                                                           
3
 τα εν λόγω ςτοιχεία, ρθτά ςυμφωνείται μεταξφ των δφο μερϊν ότι, κα είναι και αυτά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

επίςθμθ επικοινωνία με τον ανάδοχο όταν απαιτθκεί ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ. 
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Άξζξν 3: Ακνηβή – θξαηήζεηο – ηξόπνο πιεξσκήο 

Ζ ακνηβή ησλ πξφζζεησλ δεηγκαηνιεςηψλ, επηθαηξνπνίεζεο πθηζηάκελσλ ηαπηνηήησλ 
θαζψο θαη δεκηνπξγία λέαο ηαπηφηεηαο αθηψλ θνιχκβεζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο αλαιχεηαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 2-10: 
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ΠΗΝΑΚΑ  2: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ Πίλαθα 1, (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ (6%*678) 20 20 20 20 20 20 20 140 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ  16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00  

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ /ΑΝΑΛΤΔΧΝ  
(ρσξίο ΦΠΑ) 

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 2.240,00 

ΦΠΑ 24% 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 537,60 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  (κε ΦΠΑ 24%) 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 2.777,60 

 
ΠΗΝΑΚΑ 3:  Αύμεζε ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο γηα ηα έηε 2019-2020 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ)):  

ΔΣΟ   
2019 2020    ΤΝΟΛΟ 

ΖΜΔΗΑ   
  

6 6    12 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6/ΖΜΔΗΟ/ΈΣΟ 
  

36 36    72 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ  
  

16,00 16,00     

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ /ΑΝΑΛΤΔΧΝ 
 (ρσξίο ΦΠΑ) ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ 
/ΑΝΑΛΤΔΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 

  

576,00 576,00 
   1.152,00 

ΦΠΑ 24% 
  

138,24 138,24    276,48 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  (κε ΦΠΑ 24%) 
  

714,24 714,24    1.424,48 

 
ΠΗΝΑΚΑ 4: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ Πίλαθα 3 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ   
2019 2020 

 
 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ (6%*66)   
2 2 

 
 4 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ    
16,00 16,00 

 
  

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ /ΑΝΑΛΤΔΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ)   
32,00 32,00 

 
 64,00 

ΦΠΑ 24%   
7,68 7,68 

 
 15,36 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  (κε ΦΠΑ 24%)   
39,68 39,68 

 
 79,36 

 
ΠΗΝΑΚΑ 5: Αύμεζε ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο γηα ηα έηε 2021-2022 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ   
  2021 2022 ΤΝΟΛΟ 
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ΖΜΔΗΑ   
  

  6 6 12 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6/ΖΜΔΗΟ/ΈΣΟ 
  

  36 36 72 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ  
  

  16 16  

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 
  

  576,00 576,00 1.152,00 

ΦΠΑ 24% 
  

  138,24 138,24 276,48 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  (κε ΦΠΑ 24%) 
  

  714,24 714,24 1.428,48 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο γηα επαιήζεπζε επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ Πίλαθα 5  (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ     
2021 2022 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ (6%*138)     
4 4 8 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ      
16,00 16,00  

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ)     
64,00 64,00 128,00 

ΦΠΑ 24%     
15,36 15,36 30,72 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  (κε ΦΠΑ 24%)     
79,36 79,36 158,72 

ΠΗΝΑΚΑ 7: Αύμεζε ζεκείσλ παξαθνινύζεζεο γηα ην έηνο 2023 (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΖΜΔΗΑ  
7 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6/ΖΜΔΗΟ/ΈΣΟ 
42 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ 
16 

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ /ΑΝΑΛΤΔΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 
672,00 

ΦΠΑ 24% 
161,28 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ /ΑΝΑΛΤΔΧΝ (κε ΦΠΑ 24%) 
833,28 

 
ΠΗΝΑΚΑ 8: Πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πίλαθα 7  (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ 2023 ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 6% * 42/ΈΣΟ 3 3 

ΣΗΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ /ΑΝΑΛΤΖ  16,00  

ΚΟΣΟ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ /ΑΝΑΛΤΔΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 48,00 48,00 

ΦΠΑ 24% 11,52 11,52 
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ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  (κε ΦΠΑ 24%) 59,52 59,52 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9.: ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ 
                    ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΑΚΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ (ΠΡΟΑΗΡΔΖ) 

ΔΣΟ 2018-2023 ΤΝΟΛΟ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΚΣΧΝ            11 11 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 350,00  

ΚΟΣΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 3.850,00 3.850,00 

ΦΠΑ 24% 924,00 924,00 

ΤΝΟΛΟ 4.774,00 4.774,00 

 
 

    

ΠΗΝΑΚΑ 10: ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΝΔΧΝ ΑΚΣΧΝ (ΠΡΟΑΗΡΔΖ)  

ΔΣΟ 2021-2023 ΤΝΟΛΟ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 5 5 

ΚΟΣΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ (ρσξίο ΦΠΑ) 1.750,00 1.750,00 

ΦΠΑ 24% 420,00 420,00 

ΤΝΟΛΟ 
 

2.170,00 
 

2.170,00 
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Ζ ηηκή θαη’ έηνο γηα ηηο πξφζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο είλαη ίδηα κε ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ησλ 
ηαθηηθώλ δεηγκαηνιεςηώλ  γηα όιε ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  ……………€ πιένλ …………..γηα Φ.Π.Α. 24 % (ήηνη 
ζπλνιηθά ……………€),  πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ (αξ. έξγνπ ΑΔΠ 2016ΔΠ03110012 
/5007698). Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο.  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηηο θξαηήζεηο θιπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5.1 ηεο 
Πξνθήξπμεο. 

 
Άξζξν 4: Πξνζεζκίεο  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη εβδνκήληα ελλέα (79) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο. Ο ρξφλνο απηφο απνηειεί ηνλ θαζαξφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ. 

ην έξγν πξνβιέπνληαη γηα θάζε έηνο παξαθνινχζεζεο, αληίζηνηρα, ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην άξζξν 6 ηνπ  Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ παξαδνηέσλ. Οη σο 
άλσ ηκεκαηηθέο αλά Πεξηθέξεηα θαη αλά παξαδνηέν πξνζεζκίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν επί πνηλή πνηληθψλ ξεηξψλ.  

Άξζξν 5: Δγγπήζεηο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ 
……………………€  

Ο Αλάδνρνο θαηέζεζε ηηο θαησηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νη νπνίεο 
εθδφζεθαλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ………………….. …………………………………….: 

α.  Νν …………………….. πνζνχ ………….. € 

β.  Νν …………………….. πνζνχ ………….. € 

Οη σο άλσ εγγπήζεηο θαιχπηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφ …/…./… χκβαζε 
Ζ παξνχζα ζπληάρηεθε, αλαγλψζηεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε 
νθηψ (8) γλήζηα, φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) παξέιαβε ν δεχηεξνο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ, ελψ ηα άιια πέληε (6) γηα ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Γηα ηελ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

Γηα ηνλ Αλάδνρν 
Ο Δθπξφζσπνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11.  Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο - Δπηβεβαίσζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Αθηήο Κνιύκβεζεο - Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ:  ΑΝΑΓΟΥΟ:  

Κσδηθφο ηαζκνχ Παξαθνινχζεζεο BWID1:   Oλνκαζία Αθηήο2:  

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα:  Γήκνο3:  

Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο:  Ώξα δεηγκαηνιεςίαο:  
Δίδνο 
δεηγκαηνιεςίαο8 

Πξνγξακκαηηζκέλε   

Ζκεξνκελία Παξάδνζεο ζην εξγαζηήξην:  Ζκεξνκελία Αλάιπζεο:  Δπαλαιεπηηθή            

Σξφπνο κεηαθνξάο δείγκαηνο (ςπγείν)4 ΝΑΗ /  ΟΥΗ 

Τπεύζπλνο δεηγκαηνιεςίαο:  
Ολνκαηεπώλπκν:_______________________________________ 
Ιδηόηεηα:______________________________________________ 
Τπνγξαθή:_____________________________________________ 

Τπεύζπλνο αλαιύζεσλ: 
Ολνκαηεπώλπκν:________________________________________ 
Ιδηόηεηα:_______________________________________________ 
Τπνγξαθή:_____________________________________________ 

ΚΑΗΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία4: ΖΛΗΟ/ ΤΝΝΔΦΗΑ/ ΒΡΟΥΖ/ ΑΔΡΑ 

Πεξηγξαθή εκείνπ δεηγκαηνιεςίαο5 : 

ΝΔΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΖΜΔΗΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ (ειιεληθή)6 

πληεηαγκέλεο ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο7: 

ΔΓΑ 87 ΔΣRS 89 (ζε δεθαδηθέο κνίξεο κε 4 δεθαδηθά ςεθία) 

Γεσγξ. Μήθνο: 

Γεσγξ. Πιάηνο: 

Longitude_BW: 

Latitude_BW: 

Δίδνο αθηήο8:  Άκκνο      Βφηζαιν                                     Βξάρηα  Άιιν....................................................... 

Γνκή παξφρζηαο δψλεο (επεκβάζεηο ζηελ θπζηθή αθηή)8: 
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 Φπζηθή  Μεξηθψο ηξνπνπνηεκέλε  Σξνπνπνηεκέλε  Ηζρπξά ηξνπνπνηεκέλε 

Υαξαθηεξηζηηθά ζαιάζζηνπ ηκήκαηνο αθηήο8: Τπνδνκέο (αξηζκφο): 

Βάζνο: 

 Ρερή 

Κιίζε ππζκέλα: 

 Ήπηα WC   Νηνπο  Ξαπιψζηξεο   

 Καλνληθή 
 Απφηνκε Καιάζηα απνξξηκκάησλ    Κάδνη απνξξηκκάησλ  

 Βαζηά 

θίαζε αθηήο8: 

Φπζηθή (Γέληξα)    Οκπξέιεο  
Γξαζηεξηφηεηεο / 
ρξήζεηο8: 

 Κνιχκβεζε    Ηζηηνπινΐα - ζεξθ 

Υσξίο ζθίαζε     Μεραλνθίλεηα  ζαιάζζηα ζπνξ  Καηάδπζε 

Γεδνκέλα γηα πεγέο – αηηίεο ξχπαλζεο8: 

Δθβνιή πνηακνχ ή ξέκαηνο   Αγθπξνβνιεκέλα ζθάθε  Αγσγνί δηάζεζεο    Αληιηνζηάζηα  Βηνκεραλία  

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο  ΚΗΝΖΣΑ Κηίζκαηα (π.ρ. θαληίλα)     ΜΟΝΗΜΑ Κηίζκαηα  (π.ρ. Ξελνδνρείν, Σαβέξλα θ.ά.)   

Άιιν (πεξηγξαθή)  
(Πεξηγξαθή)9  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….  

Γηαθξηηά επηκέξνπο ηκήκαηα8:   ΝΑΗ  ΟΥΗ  Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο  Μαξίλα  Camping  

Σακπέιεο ελεκέξσζεο θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ; (π.ρ. γαιάδηα ζεκαία)8:                    NAI                                        OXI 

Πξνζσπηθφ ζηελ αθηή8:         NAI                OXI Φχιαθαο     Ναπαγνζψζηεο    Τπάιιεινο θαζαξηφηεηαο    

Πξφζβαζε8:         ΑΜΔΑ    ΝΑΗ                 ΟΥΗ Γξφκνο (βαηφο απφ θνηλά ΗΥ)   Γξφκνο (δχζβαηνο απφ θνηλά ΗΥ)  Μνλνπάηη  θάθνο  θάιεο  

πλζήθεο κέηξεζεο8:  

Καηάζηαζε Τδάηηλεο Δπηθάλεηαο  Ήξεκε  Διαθξά θπκαηψδεο Πνιχ θπκαηψδεο 
Παξαηεξήζεηο……...…………………………………………
…………….. 
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Γηεχζπλζε 
αλέκνπ10 

 Άπλνηα 
Βξνρφπησζε ηελ εκέξα δεηγκαηνιεςίαο 
 
ΝΑΗ                                                  ΟΥΗ  

Βξνρφπησζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο 
 
ΝΑΗ                                                  ΟΥΗ  

 

Έθηαθηα Πεξηζηαηηθά:  NAI  OXI 

Ρχπαλζε ιφγσ βιάβεο ΔΔΛ  NAI  OXI 

Ρχπαλζε απφ θεξηέο χιεο ιφγσ έληνλεο βξνρφπησζεο  NAI  OXI 

Σπρφλ απνξξίςεηο απφ δηεξρφκελν πινίν 
 

 NAI  OXI 

Σπρφλ απνξξίςεηο βηνκεραληθψλ/βηνηερληθψλ απνβιήησλ ή 
άιιεο κνξθήο αζηηθψλ ιπκάησλ 

 NAI  OXI 

Άιιν:..........................................................................  NAI  OXI 

Οπηηθή παξαηήξεζε πδάησλ8:   Γηαπγή  Θνιά Πξάζηλε απφρξσζε 
Παξαηεξήζεηο…………...………………………………
…………… 

Οπηηθά εθηηκνχκελεο παξάκεηξνη8: 
Πνζφηεηα11  

1: κηθξή, 2: κέηξηα, 3: κεγάιε 
 

Καηάινηπα πίζζαο  ΝΑΗ   ΟΥΗ  Απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ: 

Γπαιηά ΝΑΗ   ΟΥΗ  
Intestinal enterococci 
(cfu/100ml) 

Escherichia coli 
(cfu/100ml) 

Πιαζηηθά ΝΑΗ   ΟΥΗ  

  

Κανπηζνχθ ΝΑΗ   ΟΥΗ  

Άιια απνξξίκκαηα (π.x. μχια, ζθνππίδηα) ΝΑΗ   ΟΥΗ  

Παξνπζία άιγεο θαη θπθηψλ:   ΝΑΗ  (πεξηγξαθή):................................... ΟΥΗ  

Παξνπζία ειαίσλ ή  ηαζηελεξγψλ ζηα λεξά: ΝΑΗ (είδνο): ............................................ ΟΥΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12. Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο - Δπηζθόπεζε Αθηήο Κνιύκβεζεο - Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ: 
 ΑΝΑΓΟΥΟ:  

Κσδηθφο ηαζκνχ Παξαθνινχζεζεο BWID
1
:  Oλνκαζία Αθηήο

2
:  

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα:  Γήκνο
3
:  

 

Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο:  Ώξα δεηγκαηνιεςίαο:  
Δίδνο 

δεηγκαηνιεςίαο
8 

Πξνγξακκαηηζκέλε   

Ζκεξνκελία Παξάδνζεο ζην εξγαζηήξην:  Ζκεξνκελία Αλάιπζεο:  Δπαλαιεπηηθή            

Σξφπνο κεηαθνξάο δείγκαηνο (ςπγείν)
4 

ΝΑΙ /  ΟΥΙ 

 

Τπεύζπλνο δεηγκαηνιεςίαο:  

Ολνκαηεπώλπκν:________________________________________ 

Ιδηόηεηα:_______________________________________________ 

Τπνγξαθή:_____________________________________________ 

Τπεύζπλνο αλαιύζεσλ: 

Ολνκαηεπώλπκν:________________________________________ 

Ιδηόηεηα:_______________________________________________ 

Τπνγξαθή:_____________________________________________ 

 

ΚΑΗΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία
4
: ΗΛΙΟ/ ΤΝΝΔΦΙΑ/ ΒΡΟΥΗ/ ΑΔΡΑ 

Πεξηγξαθή εκείνπ δεηγκαηνιεςίαο
5 
: 

 

ΝΔΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΖΜΔΗΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ (ειιεληθή)
6
: 

πληεηαγκέλεο ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο
7
: ΔΓΑ 87 ΔΣRS 89 (ζε δεθαδηθέο κνίξεο κε 4 δεθαδηθά ςεθία) 
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Γεσγξ. Μήθνο: 

Γεσγξ. Πιάηνο: 

Longitude_BW: 

Latitude_BW: 

πλζήθεο κέηξεζεο
8
:  

Καηάζηαζε Τδάηηλεο Δπηθάλεηαο  Ήξεκε  Διαθξά θπκαηψδεο Πνιχ θπκαηψδεο 
Παξαηεξήζεηο……...………………………

……………………………….. 

Γηεχζπλζε 

αλέκνπ
10  Άπλνηα 

Βξνρφπησζε ηελ εκέξα δεηγκαηνιεςίαο 

 

ΝΑΗ                                                  ΟΥΗ  

Βξνρφπησζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο 

 

ΝΑΗ                                                  ΟΥΗ  

 

Έθηαθηα Πεξηζηαηηθά: 

 
 NAI  OXI 

Ρχπαλζε ιφγσ βιάβεο ΔΔΛ  NAI  OXI 

Ρχπαλζε απφ θεξηέο χιεο ιφγσ έληνλεο βξνρφπησζεο  NAI  OXI 

Σπρφλ απνξξίςεηο απφ δηεξρφκελν πινίν 

 
 NAI  OXI 

Σπρφλ απνξξίςεηο βηνκεραληθψλ/βηνηερληθψλ απνβιήησλ ή 

άιιεο κνξθήο αζηηθψλ ιπκάησλ 
 NAI  OXI 

Άιιν:..........................................................................  NAI  OXI 

Οπηηθή παξαηήξεζε πδάησλ
8
:   Γηαπγή  Θνιά Πξάζηλε απφρξσζε 

Παξαηεξήζεηο…………...……………

……………………………… 

Οπηηθά εθηηκνύκελεο παξάκεηξνη
8
: 

Πνζφηεηα
11

  

1: κηθξή, 2: κέηξηα, 3: κεγάιε 
 

Καηάινηπα πίζζαο  ΝΑΗ   ΟΥΗ  Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ: 

Γπαιηά ΝΑΗ   ΟΥΗ  
Intestinal enterococci 

(cfu/100ml) 

Escherichia coli 

(cfu/100ml) 

Πιαζηηθά ΝΑΗ   ΟΥΗ  

  

Κανπηζνχθ ΝΑΗ   ΟΥΗ  

Άιια απνξξίκκαηα (π.x. μχια, ζθνππίδηα) ΝΑΗ   ΟΥΗ  

Παξνπζία άιγεο θαη θπθηψλ:   ΝΑΗ  (πεξηγξαθή):................................... ΟΥΗ  

Παξνπζία ειαίσλ ή  ηαζηελεξγψλ ζηα λεξά: ΝΑΗ (είδνο): ............................................ ΟΥΗ  
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Λνηπά ρόιηα/Παξαηεξήζεηο
12

: 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
Να ζπκπιεξσζεί έλα μερσξηζηφ Γειηίν γηα θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα θάζε δεηγκαηνιεςία. 
Σα ζθηαζκέλα πεδία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ δεηγκαηνιήπηε ζην πεδίν, ελψ ηα ιεπθά (ρσξίο ζθίαζε) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
αλαιχζεσλ. 
1. πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 15.. 
2. πκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 15 ηεο αθηήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο. 
3. πκπιεξψλεηαη ν Γήκνο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 «Καιιηθξάηεο». 
4. Κπθιψλεηαη αληίζηνηρα ην ηζρχνλ. 
5. εκεηψλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 15. 
6. Πξνηείλεηαη  λέα πεξηγξαθή γηα ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε επσλπκηψλ επηρεηξήζεσλ θαη κε 
ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ. 
7. Αλαγξάθνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ φπσο απηέο κεηξήζεθαλ ζην πεδίν. 
8. εκεηψλεηαη κε ηηθ ην ηζρχνλ. 
9. Αλαθέξεηαη κε ζπληνκία ε πεγή πνπ εληνπίζηεθε εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο επηινγέο πνπ δηαζέηεη ε θφξκα. 
10. εκεηψλεηαη κε βέινο ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ζην αλεκφγξακκα ή εθφζνλ έρεη άπλνηα ζεκεηψλεηαη ηηθ ζην αληίζηνηρν πεδίν. 
11. Ζ πνζφηεηα θάζε παξακέηξνπ ραξαθηεξίδεηαη κε 1, 2, 3 (εθφζνλ παξαηεξείηαη κηθξή, κέηξηα ή κεγάιε πνζφηεηα αληίζηνηρα), θαη 
αλαγξάθεηαη ζηελ αλάινγε ζέζε ηνπ δειηίνπ. Δθφζνλ δελ παξαηεξείηαη ζεκεηψλεηαη ηηθ ζην αληίζηνηρν πεδίν. 
12. Αλαγξάθνληαη ηπρφλ άιια ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςίαο ή θαη αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο. Αλαιχνληαη ηπρφλ έθηαθηα 
πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθάιεζαλ βξαρππξφζεζκε ξχπαλζε ζηελ παξαθνινπζνχκελε αθηή θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
είδνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ (βι. επηπιένλ νδεγία ππ‘ αξηζκ. 9) θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ : 
Ξχια, Φηάιεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο, θνππίδηα, Ναπάγηα, Γνρεία κεηαιιηθά ή πιαζηηθά, Διαζηηθά θιπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13. ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

ΜΔΣΡΖΔΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ 

ΤΝΘΖΚΔ ΜΔΣΡΖΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14. ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΠΗΝΑΚΑ 
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ΚΧΓΗΚΟ 
ΖΜΔΗΟΤ 

BWID 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Γήκνο Αθηή 
Πεξηγξαθή 
ειιεληθά 

λεα 
πξνηεηλνκελε 

Πεξηγξαθή 
(Διιεληθα) 

ΔΓΑ 87 

ETRS 89 
ε δεθαδηθέο κνίξεο κε 4 

δεθαδηθά ςεθία 

ΓΔΧΓΡ. 
ΜΖΚΟ 

ΓΔΧΓΡ. 
ΠΛΑΣΟ 

Longitude_BW Latitude_BW 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15. ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΔΣΟΤ 2017 

 

α/α 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ AKTH 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΚΣΖ 
GRBW 

ΚΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΟΤ 
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Easting_ΔΓ
Α87 

Northing_ΔΓΑ8
7 

1 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Καιακάθη GRBW129006010 GRBW129006010101 653850,57192 4523314,93507 
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2 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γειθίλη GRBW129006012 GRBW129006012101 654915,31827 4523215,05265 

3 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 
Γεκνηηθή Πιαδ 

Αιεμαλδξνχπνιεο GRBW129006007 GRBW129006007101 656313,58923 4522900,25400 

4 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Άγηνο Γεψξγηνο GRBW129006009 GRBW129006009101 647969,92313 4523131,42235 

5 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γίθειια GRBW129006013 GRBW129006013101 641007,65593 4523713,42039 

6 ΔΒΡΟΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Κπαλή Αθηή GRBW129006008 GRBW129006008101 645225,45257 4522939,53118 

7 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΖ-
ΑΜΟΘΡΑΚΖ Φνληάο GRBW129009032 GRBW129009032101 640332,79493 4483517,41941 

8 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΖ-
ΑΜΟΘΡΑΚΖ Κακαξηψηηζζα GRBW129009035 GRBW129009035101 624639,88438 4481465,74234 

9 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΖ-
ΑΜΟΘΡΑΚΖ Λνπηξά GRBW129009033 GRBW129009033101 635789,83443 4484645,94271 

10 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΖ-
ΑΜΟΘΡΑΚΖ Παιαηφπνιε GRBW129009034 GRBW129009034101 629156,88174 4484619,87157 

11 ΔΒΡΟΤ ακνζξάθεο 
ΑΜΟΘΡΑΚΖ-
ΑΜΟΘΡΑΚΖ Παρηά Άκκνο GRBW129009031 GRBW129009031101 633976,26411 4472501,29647 

12 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Μαθξχακκνο GRBW129011015 GRBW129011015101 561179,11113 4513259,92962 

13 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Ληκέλαο Θάζνπ GRBW129011023 GRBW129011023101 560088,87080 4514573,29380 

14 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Πνηφο GRBW129011024 GRBW129011024101 551090,62644 4495310,54490 

15 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Πεπθάξη  1 GRBW129011019 GRBW129011019101 550362,12805 4496167,29050 

16 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Πεπθάξη 2 GRBW129011026 GRBW129011026101 550645,57259 4495849,64556 

17 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Αιπθή GRBW129011016 GRBW129011016101 562519,29440 4494860,70327 
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18 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Φηιή Άκκνο GRBW129011022 GRBW129011022101 553869,57518 4492421,74322 

19 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ 
Παξάδεηζνο 
Κνηλχξσλ GRBW129011020 GRBW129011020101 564726,33860 4499369,01851 

20 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Ληκελάξηα GRBW129011014 GRBW129011014101 548056,33441 4497090,94681 

21 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Υξπζή Ακκνπδηά GRBW129011021 GRBW129011021101 563882,96554 4507943,45769 

22 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Γαζχιιην Θάζνπ 2 GRBW129011025 GRBW129011025101 547403,48551 4512202,93533 

23 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Λίκλε Ραρσλίνπ GRBW129011017 GRBW129011017101 550708,54821 4514013,20029 

24 ΚΑΒΑΛΑ Θάζνπ ΘΑΟ-ΘΑΟΤ Γαζχιιην Θάζνπ 1 GRBW129011018 GRBW129011018101 547940,14123 4512072,81700 

25 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Άζπξε Άκκνο GRBW119012011 GRBW119012011101 538010,40260 4532466,42056 

26 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Πεξηγηάιη GRBW119012009 GRBW119012009101 536534,28732 4532518,55724 

27 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Καιακίηζα GRBW119012006 GRBW119012006101 532108,16366 4529699,03534 

28 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Μπάηεο GRBW119012007 GRBW119012007101 531788,00440 4529121,14683 

29 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Γιάζηξεο GRBW119012012 GRBW119012012101 529785,11033 4527715,45944 

30 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Παιεφ GRBW119012004 GRBW119012004101 529303,70912 4527679,46233 

31 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Ραςάλε 1 GRBW119012005 GRBW119012005101 533181,48782 4531244,70851 

32 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Ραςάλε 2 GRBW119012013 GRBW119012013101 533363,02568 4531305,85060 

33 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Σφζθα GRBW119012010 GRBW119012010101 530826,11387 4528345,64726 
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34 ΚΑΒΑΛΑ Καβάιαο ΚΑΒΑΛΑ Νέα Καξβάιε GRBW119012008 GRBW119012008101 543178,47840 4533960,82909 

35 ΚΑΒΑΛΑ Νέζηνπ ΚΔΡΑΜΧΣΖ 
Ακκφγισζζα – 

Κεξακσηή 1 GRBW129013030 GRBW129013030101 558693,04300 4522331,87815 

36 ΚΑΒΑΛΑ Νέζηνπ ΚΔΡΑΜΧΣΖ 
Ακκφγισζζα – 

Κεξακσηή 2 GRBW129013031 GRBW129013031101 557735,77577 4522934,89181 

37 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Ακκφινθνη GRBW119014016 GRBW119014016101 525136,03867 4517936,58286 

38 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Νέα Πέξακνο GRBW119014015 GRBW119014015101 525664,12127 4520921,42532 

39 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Ocean View GRBW119014018 GRBW119014018101 520121,82886 4515215,10138 

40 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Πχξγνο GRBW119014017 GRBW119014017101 511833,67144 4509569,54719 

41 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ Νέα Ζξαθιίηζα GRBW119014013 GRBW119014013101 526404,15226 4524114,80120 

42 ΚΑΒΑΛΑ Παγγαίνπ ΟΡΦΑΝΟΤ Κάξηαλε – Σνχδια GRBW119014014 GRBW119014014101 492017,42443 4511744,63293 

43 ΞΑΝΘΖ Αβδήξσλ ΑΒΓΖΡΧΝ Άβδεξα GRBW129015004 GRBW129015004101 583015,99691 4531839,98233 

44 ΞΑΝΘΖ Αβδήξσλ ΑΒΓΖΡΧΝ Πφξην Μφιν GRBW129015002 GRBW129015002101 583614,27918 4532955,26160 

45 ΞΑΝΘΖ Αβδήξσλ ΑΒΓΖΡΧΝ Άγηνο Ησάλλεο GRBW129015006 GRBW129015006101 583392,33307 4532426,36164 

46 ΞΑΝΘΖ Αβδήξσλ ΑΒΓΖΡΧΝ Μπξσδάην GRBW129015003 GRBW129015003101 579428,22164 4531141,66534 

47 ΞΑΝΘΖ Αβδήξσλ ΑΒΓΖΡΧΝ Μάλδξα GRBW129015005 GRBW129015005101 585096,27756 4535401,91114 

48 ΞΑΝΘΖ Σνπείξνπ ΣΟΠΔΗΡΟΤ Μάγγαλα 1 GRBW129018036 GRBW129018036101 572270,02588 4526971,09711 

49 ΞΑΝΘΖ Σνπείξνπ ΣΟΠΔΗΡΟΤ Μάγγαλα 2 GRBW129018037 GRBW129018037101 574749,13640 4529238,50726 
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50 ΡΟΓΟΠΖ Κνκνηελήο ΑΗΓΔΗΡΟΤ Αξσγή 1 GRBW129021025 GRBW129021025101 600333,22410 4532640,86093 

51 ΡΟΓΟΠΖ Κνκνηελήο ΑΗΓΔΗΡΟΤ Φαλάξη 1 GRBW129021026 GRBW129021026101 594760,33340 4534741,05931 

52 ΡΟΓΟΠΖ Κνκνηελήο ΑΗΓΔΗΡΟΤ Φαλάξη 2 GRBW129021031 GRBW129021031101 594559,21862 4534961,63826 

53 ΡΟΓΟΠΖ Κνκνηελήο ΑΗΓΔΗΡΟΤ Αξσγή 2 GRBW129021030 GRBW129021030101 596392,26187 4533976,00108 

54 ΡΟΓΟΠΖ 
Μαξσλείαο - 

απψλ ΜΑΡΧΝΔΗΑ Ίκεξνο GRBW129022028 GRBW129022028101 614180,47360 4532321,06562 

55 ΡΟΓΟΠΖ 
Μαξσλείαο - 

απψλ ΜΑΡΧΝΔΗΑ 
Πιαηαλίηεο – 

Καγθέιεο GRBW129022027 GRBW129022027101 625371,75861 4526820,29237 

56 ΡΟΓΟΠΖ 
Μαξσλείαο - 

απψλ ΜΑΡΧΝΔΗΑ Πξνζθπλεηέο GRBW129022029 GRBW129022029101 620989,14656 4528454,60750 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16. ΔΛΑΥΗΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ 
ΔΠΗΚΔΦΖ 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Ολνκαζία παξαιίαο:  

Μήθνο (m) :  

Πιάηνο (m) :  

Βάζνο (m):  

Δίδνο αθηήο  

  ιαζπψδεο  βαιηψδεο  ακκψδεο  πεηξψδεο  

Δίδνο παξόρζηαο δώλεο   

  θπζηθή  κεξηθψο ηξνπνπνηεκέλε  ηξνπνπνηεκέλε  ηζρπξά ηξνπνπνηεκέλε  

Τπνδνκέο (αξηζκόο) 

WC …..  Νηνπο…..Κάδνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ…….Ξαπιψζηξεο ……. 

Δλεκέξσζε θνηλνύ: 

Τπάξρνπλ ηακπέιεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ?  ……….. 

Πξόζβαζε 

Γξφκνο   Μνλνπάηη  Απνθιεηζηηθά ζαιάζζηα πξφζβαζε  

Γξαζηεξηόηεηεο 

Κνιχκβεζε   Θαιάζζηα κεραλνθίλεηα ζπνξ   Ηζηηνπινΐα - ζεξθ  Καηάδπζε   
 

  Αγσγνί δηάζεζεο  Δθβνιή πνηακνχ ή ξέκαηνο  Διιηκελίδνληα ζθάθε   Άιιν 

Πεξηγξαθή πεγώλ: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Αξκόδηα αξρή ιεηηνπξγίαο 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηει) ……………… (δηεχζπλζε) ………….. 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

Μέγηζηνο αξηζκφο ινπνκέλσλ: …… 

Παξνπζία θαηνηθίδησλ ζηελ παξαιία:  Ναη (είδνο … αξηζκφο)  ρη 

Οπηηθή παξαηήξεζε πδάησλ:  Γηαπγή  Θνιά Πξάζηλε απφρξσζε 

Παξνπζία άιγεο θαη θπθηψλ  Ναη  ρη. Παξαηεξήζεηο ………………….. 

Παξνπζία πίζζαο  Ναη  ρη. Παξαηεξήζεηο ………………….. 

Παξνπζία άιισλ απνξξηκκάησλ:  Ναη  ρη. Παξαηεξήζεηο  

ρόιηα: …….  

……………………………………………………………………………………… 
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i
 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.  

Πολφ 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 ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με του 

σ 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.” 

viii
 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.  

ix
 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). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 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). 

xii
 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 οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 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. 
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xiv

 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) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 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)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 
άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 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)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  

xxii
 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).  

xxiii
 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  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 
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xxxi

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 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. 

xli
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 
υπθρεςιϊν. 

xlii
 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.  

xliii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xliv
 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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