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Αριθ. Πρωτ.: 19851 

  

  

ΘΕΜΑ: Έγκριση της ∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της και της ∆ιενέργειας 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 
την ανάθεση του έργου µε τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ)».  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ: 147/Α΄/08-082016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).  

2. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

3. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 
και ειδικότερα το άρθρο 26, καθώς και τα µε αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-
11-2011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/  οικ.21526/04-11-2011 έγγραφα του Υ.∆ι.Μ.Η∆ που 
αφορούν ∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων. 

ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ



7. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
και Πολιτιστικά Θέµατα”.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”. 

11. Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων;», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων κ’ άλλες διατάξεις». 

16. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

17. Τις διατάξεις του Π.∆.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 

18. Των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α /́2015), καθώς και την υπ’ 
αριθµ. πρωτ.14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το 
διορισµό του Συντονιστή (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.∆.∆./26-05-2017). 

19. Την µε Α.Π. 35748/2017 (ΦΕΚ Β΄1971/07-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί Ανάθεσης άσκησης 
αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Συντονιστή», στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

20. Την ΥΑ αριθµ. πρωτ. 81986/EΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/B/24.08.2015), 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 − Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – 
∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων». 

21. Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής των υδάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση 
των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει. 

23. Το Π∆ 51/2-3-2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 
την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, «για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 

24. Την Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 
κολύµβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. 
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25. Τη µε αριθµ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β΄/26-2-2009 ) για την 
«Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύµβησης, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Τη µε αριθµ. πρωτ 2021/30.3.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας για Ένταξη της Πράξης «Παρακολούθηση των υδάτων κολύµβησης και 
ενηµέρωση κοινού» µε Κωδικό ΟΠΣ5000670 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Α∆Α:Ψ∆Π77ΛΛ-0ΟΗ). 

27. Τη µε αριθµ. πρωτ. 36235/4-4-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού (Α∆Α:ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ). για ένταξη του έργου «Παρακολούθηση 
των υδάτων κολύµβησης και ενηµέρωση κοινού» στη ΣΑΕΠ µε ΚΩ∆./ΜIS 
2016ΕΠ00810008/500067. 

28. Τη µε αριθµ. πρωτ. 139478/18.12.2017 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονοµίας και  
Ανάπτυξης για έγκριση τροποποίησης του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων 
κολύµβησης και ενηµέρωση κοινού» στη ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008/5000670. (Α∆Α: 
Ω861465ΧΙ8-ΩΧΓ). 

29. Τη µε αριθµ.πρωτ. 5051/27.7.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση των 
υδάτων κολύµβησης και ενηµέρωση κοινού» µε Κωδικό ΟΠΣ5000670 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Α∆Α:720Ψ7ΛΛ-Ζ69). 

30. Τη µε αριθµ.πρωτ. 1354/24.2.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση των 
υδάτων κολύµβησης και ενηµέρωση κοινού» µε Κωδικό ΟΠΣ5000670 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Α∆Α:ΩΥΥΒ7ΛΛ-5ΗΜ). 

31. Τη µε αριθµ.πρωτ. 5776/21.11.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση των 
υδάτων κολύµβησης και ενηµέρωση κοινού» µε Κωδικό ΟΠΣ5000670 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Α∆Α:ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ). 

32. Τη µε αριθµ. πρωτ. 18319/30.3.2018 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Προσδιορισµός των ακτών 
κολύµβησης για την κολυµβητική περίοδο 2018» (Α∆Α: ΨΛΖΨΟΡ1Υ-ΜΙΙ).  

33. Της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

34. Της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

35. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

36. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 1568/29.3.2018 Απόφαση διατύπωσης θετικής γνώµης της 
Ε.Υ.∆. Π.Κ.Μ. για το σχέδιο του τεύχους δηµοπράτησης και τη διαδικασία 
προκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού. 
 

 

Αποφασίζουµε 
 

1. Την έγκριση της ∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της και τη διενέργεια Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού  µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, για την ανάθεση του έργου µε τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
(ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ)» (CPV 34992000-7 & 79822500-7) . 
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2. H διάρκεια του έργου είναι έως 30 Νοεµβρίου 2023. 

3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 105.980,00€, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%). 

4. Το προκηρυσσόµενο έργο αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης «Παρακολούθηση των 
υδάτων κολύµβησης και ενηµέρωσης κοινού» που είναι ενταγµένο σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 139478/18.12.2017 Απόφαση Αν. Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης (σχετ. 28) και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα 
Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».  

5. Η διαδικασία θα διενεργηθεί την 23/4/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

6. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21/5/2018, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 15:00 π.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

7. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων και των 
Παραρτηµάτων του Τεύχους ∆ιακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 
της παρούσας απόφασης. 

8. Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

9. Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού (περίληψη της ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

10. Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού (περίληψη της ∆ιακήρυξης) και το πλήρες κείµενο της 
∆ιακήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: www.promitheus.gov.gr, του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων  (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

 

11. Η παρούσα απόφαση και το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθούν στις 
ιστοσελίδες: 

α. http://et.diavgeia.gov.gr/  
β. www.damt.gov.gr, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στη 

διαδροµή: Aνακοινώσεις / ∆ιαγωνισµοί. 

Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, ρυθµίζεται από τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 

  Ο Συντονιστής της  

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

 

∆ρ Ιωάννης Σάββας 

Συνηµµένα 
1. Τεύχος ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού  
    ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Παραρτήµατα 
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 
 
Εσωτ.∆ιανοµή 
1. Γρ. Συντονιστή της Α.∆.Μ.Θ. 
2. Αν. Γεν. ∆/ντρια Περιβ/κής & Χωρ/κής Πολιτικής 
3. Χρον. Αρχείο 
4. Φ.∆. 
5. Φ.17.4 (Υποέργο 3) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 3ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ)»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5000670 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 
με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ: 2016ΕΠ00810008  

(CPV: 34992000-7 , 79822500-7) 

 

 

Διάρκεια του Έργου: 65 μήνες (Ιούλιος 2018 έως και Νοέμβριος 2023) 

Προϋπολογισμός:    105.980,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)  

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Ημερομηνία αποστολής περίληψης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 5/4/2018   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/4/2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/5/2018 και ώρα 15:00 π.μ. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2018 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 32,      
TK 55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Υπηρεσία Παρακολούθησης της Σύμβασης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 32,      
TK 55102 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Κωδικός ΝUTS ELS 5 –ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕLS 52 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ELS 522- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ELS 525- ΠΙΕΡΙΑ 

ELS 526- ΣΕΡΡΕΣ 

ELS 527-XΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Τηλέφωνο 2313 309482-83-87-88 

Φαξ 2310 424160 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dy-km@damt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τηλ. 2313 309487-587 
dy-km@damt.gov.gr ΛΕΩΦ. 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 32, TK 55102  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Άννα Γιαννοτάκη, Νεκταρία Μενούνου 
Στέλιος Μιχαηλίδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.damt.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.damt.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.) και ανήκει στη Γενική 
Κυβέρνηση, Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης / Κεντρική Διοίκηση / Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι: ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης, η 
Διαχείριση θεμάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και πολιτογράφησης, η Διαχείριση θεμάτων 
χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, η διαχείριση, εποπτεία και 
εκκαθάριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών, η εξειδίκευση γενικών 
κατευθύνσεων και εφαρμογή οδηγιών περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, 
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προστασία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εργαστηριακός έλεγχος υλικών δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και η εποπτεία, 
προστασία και εκμετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 
και εξάλειψης πυρκαγιών, σύνταξη δασικών χαρτών, θέματα αναδασμού, εποικισμού, αλιείας και 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55102 και  

γ)      Στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr στο πεδίο «Ανακοινώσεις». 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» (Κωδ. ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008). 

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθ. ενάριθ. 
έργου ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008/5000670), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83025/4.8.2016 Απόφαση 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΑΚΝ4653Ο7-ΟΡΟ).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 με τίτλο: «Ενημέρωση κοινού (πινακίδες)» της Πράξης: 
«Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. πρωτ 5051/27-7-2016 (ΑΔΑ: 720Ψ7ΛΛ-Ζ69) και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5000670. Η παραπάνω Απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1354/24.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΥΥΒ7ΛΛ-5ΗΜ) και 5776/21.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ) Αποφάσεις 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ)» 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

131.415,20 €  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 80% 
Εθνικοί Πόροι 20% 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 
30/11/2023 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ  
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

0,02%* επί της αξίας κάθε πληρωμής προ ΦΠΑ, 
Υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών 

0,06%  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων, Υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ  

Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω 
χαρτοσήμου 
*Η ανωτέρω κράτηση  με αστερίσκο, ισχύει από 
την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ του άρθρου 36 του 
Ν. 4412/2016. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με  βάση την τιμή 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 

 

ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ



  

  

 «Παρακολούθηση των Υδάτων κολύμβησης 
και Ενημέρωση Κοινού» 

 
Υποέργο 3 : «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)»  

 

 7 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/EK σχετικά με την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενημέρωση του κοινού. Απαιτείται λοιπόν να είναι διαθέσιμες στο κοινό 
συγκεκριμένες πληροφορίες για όλα τα κολυμβητικά ύδατα της χώρας, όπως αυτά ελέγχονται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης κολυμβητικών υδάτων. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική 
νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υ.Π.ΕΝ. 
ολοκλήρωσε και έθεσε στη διάθεση του κοινού το προβλεπόμενο από την Οδηγία Μητρώο 
Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης. Οι ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης της χώρας 
καταρτίστηκαν, με ευθύνη της ΕΓΥ, για πρώτη φορά το έτος 2011, έκτοτε επανεξετάζονται και 
επικαιροποιούνται διαρκώς. 

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ», έχουν ενταχθεί στο 
δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης 113 ακτές, οι οποίες παρακολουθούνται από τη 
Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, με το υποέργο 2: «Παρακολούθηση της ποιότητας των 
υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 2017 – 2023». 
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη καταρτιστεί 111 ταυτότητες ακτών 
κολύμβησης από το σύνολο των 113 ακτών της Περιφέρειας. Οι ταυτότητες των ακτών «Κοβιού 
Σιθωνίας» και «Καλύβες Πολυγύρου», οι οποίες εντάχθηκαν το έτος 2016 στο Πρόγραμμα 
παρακολούθησης, θα καταρτισθούν το έτος 2020. Το σύνολο των 113 ακτών κολύμβησης που 
υπάγονται στο δίκτυο παρακολούθησης βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 

Οι υφιστάμενες ταυτότητες των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα 
σημεία δειγματοληψίας καθώς και η ποιότητα των υδάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΕΓΥ/ΥΠΕΝ http://www.bathingwaterprofiles.gr/. 

 
Αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης είναι η υλοποίηση του υποέργου 3  
«Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)» στην περίοδο 2018-2023, της παραπάνω αναφερόμενης Πράξης 
και ειδικότερα η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού στις ακτές 
κολύμβησης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής: 

Α. Στις 111 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις οποίες ήδη υπάρχει 
ταυτότητα στο μητρώο ταυτοτήτων.  

Β. Στις 2 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο παρακολούθησης και θα συνταχθεί η ταυτότητά τους  
το έτος 2020.  

Γ. Πρόβλεψη για 5 επιπλέον πινακίδες το έτος 2023 για ακτές που ενδέχεται να ενταχθούν στο 
δίκτυο παρακολούθησης και για τις οποίες θα συνταχθεί η αντίστοιχη ταυτότητα. 

Δ. Πρόβλεψη αντικατάστασης έως 20 πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, λόγω πιθανών 
καταστροφών από δολιοφθορές ή ατυχήματα. 

Ε. Πρόβλεψη επικαιροποίησης έως 23 τμημάτων των πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, λόγω 
μεταβολής της ταυτότητας υφιστάμενων ακτών κολύμβησης. 

 

Οι βασικές απαιτήσεις των πινακίδων ενημέρωσης του κοινού ως προς το περιεχόμενο, το 
σχεδιασμό, τα υλικά κατασκευής και την τοποθέτησή τους προσδιορίζονται, με βάση τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
(ΤΤΔ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
 
Ειδικότερα οι ενημερωτικές πινακίδες συντάσσονται με βάση τα κείμενα του μητρώου ταυτοτήτων 
των ακτών κολύμβησης και περιλαμβάνουν στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα τα ακόλουθα: 
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 Πρόσφατη ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,  

 Γενική περιγραφή της ακτής κολύμβησης, με φωτογραφική και χωροταξική απεικόνιση.    

 Στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς. 
 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές Πινακίδες) και 79822500-7 (Υπηρεσίες γραφικού 
σχεδιασμού). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 131.415,20€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 105.980,00€ και Φ.Π.Α.: 25.435,20€) και αφορά σε  
τακτικές εργασίες που θα υλοποιηθούν έως το 2020 και εργασίες που δυνητικά (προαιρέσεις) θα 
υλοποιηθούν έως το 2023. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ: 147/Α΄/08-082016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  

2. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

3. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα το 
άρθρο 26, καθώς και τα με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/  οικ.21526/04-11-2011 έγγραφα του Υ.Δι.Μ.ΗΔ που αφορούν Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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9. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”. 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων κ’ άλλες διατάξεις». 

16. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».  

17. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

19. Τη με αριθμ. πρωτ.: 1568/29.3.2018 Απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. 
Π.Κ.Μ. για το σχέδιο των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί το Υποέργο «Ενημέρωση Κοινού (Πινακίδες). 

20. Τη με αριθμ. πρωτ 19851/5.4.2018 Έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/5/2018 και ώρα 15.00 π.μ. 
(προθεσμία >35 ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 23/4/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 5/4/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 EE/S 067- 148565 / 06.04.2018 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.damt.gov.gr στη διαδρομή: Aνακοινώσεις  Διαγωνισμοί. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η με αρ. 2018/S 067-148565 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18PROC002923319), όπως 
αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 

4. Tα Σχέδια της Σύμβασης και της προαίρεσης αυτής.  

5. Η Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα. 

6. Η Οικονομική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., και απαντώνται 
αντίστοιχα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
υποβολή των προσφορών.  

Τα ανωτέρω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και/ή στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
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προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI & VII.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ (2.119,00€). 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
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έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2(γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας της παρούσας σύμβασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ο οικονομικός φορέας υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης.  

Απαιτείται υποβολή μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, για τα τρία προηγούμενα έτη, 
δηλαδή για τα έτη 2015, 2016 και 2017, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 80% του 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την ανωτέρω περίοδο, ο οικονομικός φορέας αναφέρει την 
ημερομηνία σύστασής του ή την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

 

2. Πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης.  

Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 15% του 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 
χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια με ποινή αποκλεισμού:  
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    Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 2015-2017, ο οικονομικός φορέας να έχει εκτελέσει 
παρόμοιες συμβάσεις προμηθειών ομοειδούς αντικειμένου, ύψους αθροιστικά πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (50.000,00€).  

Ο οικονομικός φορέας, υποβάλλει κατάλογο των κυριότερων παρομοίων συμβάσεων που 
έχουν εκτελεστεί επιτυχώς στο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ X της παρούσας.  

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον τίτλο της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή αυτής, την 
Αναθέτουσα Αρχή, την αμοιβή της σύμβασης και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου σε αυτή, τις ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης. Η καλή εκτέλεση των 
ανωτέρω συμβάσεων θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, ως εξής: 

1. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εναλλακτικά 
σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας πιστοποιητικού ο διαγωνιζόμενος δύναται να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση και σχετικά έγγραφα όπως πρωτόκολλα παραλαβής, εγκριτικές 
αποφάσεις, τιμολόγια, κ.λπ. 

2. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται, είτε 
βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου περί του 
αντικειμένου της σύμβασης που εκτέλεσε και περί της επιτυχούς εκτέλεσης αυτής, 
συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα όπως αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια, κ.λπ. 

 

 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Σημειωτέον ότι στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι, για να ενισχύσουν την τεχνική τους 

ικανότητα, στηριχθούν στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, θα γίνεται 

διάκριση των δραστηριοτήτων - ενεργειών και των παραδοτέων τους, με ρητή αναφορά στον 

εκάστοτε πάροχο. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
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παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 του ίδιου Κανονισμού.  

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη 
χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα. 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 
άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρ. 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
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προσφοράς.(άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 
του Ν.4488/2017). Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001 έγγραφο του Ειδικού 
Γραμματέα του ΣΕΠΕ και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, επί του παρόντος έχει 
εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016 και αντικαθίσταται το πιστοποιητικό με ένορκη 
βεβαίωση. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης 
(προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων). Η πιστοποίηση της δυνατότητας εκτέλεσης του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης μπορεί να αποδεικνύεται και από άλλο έγγραφο 
δημόσιας Υπηρεσίας (π.χ. Εφορία).   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5 (απόδειξη οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :   

 

α) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου να δηλώνεται ότι ο μέσος γενικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών, για τα τρία προηγούμενα έτη (2015, 2016 και 2017), είναι μεγαλύτερος του 
80% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. της παρούσας διακήρυξης (δηλ. >84.784,00€ για 
κάθε έτος), συνοδευόμενη από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει της ημερομηνίας 
δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι 
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ ή τις σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. (Τεύχος ΑΕ 
– ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως δημοσιευμένους ισολογισμούς του, 
ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί σε ΦΕΚ, είναι 
αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
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οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Εάν για το 2017 δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό 
αρκεί η αναγραφή του κύκλου εργασιών στην υπεύθυνη δήλωση. 

 

β) τραπεζικές βεβαιώσεις. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο 
τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για 
χρηματοδότηση σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 15% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., 
της παρούσας διακήρυξης (δηλ. ≥15.897,00 €), εάν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.  

Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν οι βεβαιώσεις εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που 
έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.6 (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

κατάλογο των κυριότερων παρομοίων συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς στο 
παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ X της παρούσας.  

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον τίτλο της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή αυτής, την 
Αναθέτουσα Αρχή, την αμοιβή της σύμβασης και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου σε αυτή, τις ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης. Η καλή εκτέλεση των 
ανωτέρω συμβάσεων θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, ως εξής: 

1. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. 
Εναλλακτικά σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας πιστοποιητικού ο διαγωνιζόμενος δύναται 
να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση και σχετικά έγγραφα όπως πρωτόκολλα παραλαβής, 
εγκριτικές αποφάσεις, τιμολόγια, κ.λπ. 

2. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται, είτε 
βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου περί του 
αντικειμένου της σύμβασης που εκτέλεσε και περί της επιτυχούς εκτέλεσης αυτής, 
συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα όπως αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια, κ.λπ. 

 

Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι, για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα, στηριχθούν 
στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, θα πρέπει να προσκομισθούν τα 
παραπάνω αναφερόμενα από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο πάροχο.  

 

 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
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δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις συνολικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και ειδικότερα στις Παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.8.2, καθώς και στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I & V  της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (εφεξής Σύστημα), μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και 
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την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο με τα 
ακόλουθα:  

(α) αίτηση συμμετοχής (με ηλεκτρονική υπογραφή). 

(β) έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(γ) έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στην συνέχεια το 
Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 
οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3
486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (Βλ. Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI). 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο “Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων  συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 

«δωρεάν» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI και 
περιλαμβάνει: 

α. Τιμή μονάδας ανά Πινακίδα 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων 
και θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ενιαίες για τις πινακίδες όλων των 
ακτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προσφερόμενη τιμή δε θα υπερβαίνει την 
αντίστοιχη τιμή του προϋπολογισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, κεφάλαιο 6).   

β. Τιμή μονάδας ανά μεταβλητό τμήμα πινακίδας 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν την κατασκευή των μεταβλητών τμημάτων και θα είναι 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ενιαίες για τις πινακίδες όλων των ακτών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προσφερόμενη τιμή δε θα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή 
του προϋπολογισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, κεφάλαιο 6).   

γ. Τιμή μονάδας ανά πινακίδα στο στάδιο της προεργασίας δημιουργίας των μακετών 
(γραφιστική επιμέλεια) & των αντίστοιχων πινακίδων  

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν την γραφιστική επιμέλεια δημιουργίας των μακετών. Οι 
προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του έργου και για όλες τις μακέτες των 
πινακίδων των ακτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προσφερόμενη τιμή δε θα 
υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του προϋπολογισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, κεφάλαιο 6).  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ



  

  

 «Παρακολούθηση των Υδάτων κολύμβησης 
και Ενημέρωση Κοινού» 

 
Υποέργο 3 : «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)»  

 

 27 

 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού, άρθ. 221 του Ν.4412/16), προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 
1924Β’/2-6-17), ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 22/5/2018 και ώρα 10.00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/16, η αναθέτουσα 
αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7  αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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γ) Σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων η Αναθέτουσα Αρχή είναι 
υποχρεωμένη να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη αυτής. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης, καθώς 
και της σύμβασης προαίρεσης αυτής, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VIII & IX της παρούσας, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τις ως άνω συμβάσεις μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να επιστραφεί τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά, εφόσον 
αντικατασταθεί με ισόποση εγγύηση καλής λειτουργίας και προβλεπόμενης διάρκειας σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.6 της παρούσας διακήρυξης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Τα παραπάνω ισχύουν και για την σύμβαση προαίρεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Διακήρυξης). 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 
η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής για την αντικατάσταση υπεργολάβου. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016 και της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΠΚΜ. 

  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με βάση τη συμβατική αξία των υλικών που τμηματικά θα 
παραδίδει ο ανάδοχος, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος I, μετά τη σύνταξη 
του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της εκάστοτε 
τμηματικής παράδοσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και ο Ανάδοχος θα 
λαμβάνει ποσό που αναλογεί σε αυτά. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, στο τέλος της κολυμβητικής περιόδου (31 
Οκτωβρίου) εκάστου έτους.  

5.1.2.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) 0,02% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ Φ.Π.Α. υπέρ του Δημοσίου στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 παρ. 6 του 
ν. 4412/2016). Η συγκεκριμένη κράτηση ισχύει από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ του 
άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.  

β) 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), 

γ) 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

δ) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  

ε) Υπέρ Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω (δ) χαρτοσήμου και 

στ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του 
καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και των χρονοδιαγραμμάτων του 
Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η παρακάτω κύρωση: 

 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4 και 
5 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση ολικής 
κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την  Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και της 
προαίρεσης αυτής και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Ειδικά για την ολοκλήρωση κάθε μεταφοράς και τοποθέτησης πινακίδας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4, παρ. 3 του Τ.Τ.Δ., του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 30-11-2020.  

Η διάρκεια της Σύμβασης προαίρεσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 
30-11-2023. 

6.3  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο 4 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.3.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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6.4  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.4.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 208 του Νόμου 4412/16 και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, VIII & ΙΧ της παρούσας. Η συγκρότηση 
της επιτροπής παραλαβής ορίζεται στην παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και μακροσκοπικός ποιοτικός έλεγχος 
παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. 

6.4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στο Κεφάλαιο 4 του Τ.Τ.Δ. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), και στις Συμβάσεις. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ή/και λειτουργίας δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων από τη σύμβαση και τη σύμβαση προαίρεσης, τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την έλευση του χρόνου εγγυημένης 
λειτουργίας της προμήθειας. 

6.5  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.5.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ως χρόνος εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται ένα (1) έτος μετά την παραλαβή του αντικειμένου 
της προμήθειας. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την 
καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει σε αποκατάσταση 
οποιαδήποτε βλάβης που δημιουργήθηκε από αστοχία του υλικού ή κακοτεχνία της εγκατάστασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία, 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο 
της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ     Ι - ΧΙ 
(Επισυνάπτονται ως ξεχωριστά τεύχη) 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:   Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων  -  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  : Σύμβολα Πινακίδων  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Πίνακας Ακτών Κολύμβησης Κεντρικής Μακεδονίας  - Θέσεις 
τοποθέτησης πινακίδων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΕΕΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Σχέδιο Σύμβασης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : Σχέδιο Σύμβασης Προαίρεσης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X : Κατάλογος Παρόμοιων Συμβάσεων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI : Στοιχεία Επικοινωνίας με Αρμόδιες Υπηρεσίες 
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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η υλοποίηση του έργου «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)» στην περίοδο 2018-2023 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Α. Ανάρτηση πληροφοριακών πινακίδων για τις 111 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο 

παρακολούθησης και για τις οποίες ήδη υπάρχει ταυτότητα στο μητρώο ταυτοτήτων.  

Β. Ανάρτηση πληροφοριακών πινακίδων για τις 2 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο 

παρακολούθησης και θα συνταχθεί η ταυτότητά τους  το έτος 2020.  

Γ. Πρόβλεψη ανάρτησης 5 πληροφοριακών πινακίδων το έτος 2023 για ακτές που αναμένεται 

να ενταχθούν στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις οποίες θα συνταχθεί η αντίστοιχη 

ταυτότητα. 

Δ. Πρόβλεψη αντικατάστασης έως 20 πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, λόγω καταστροφών 

από δολιοφθορές ή ατυχήματα. 

Ε. Πρόβλεψη επικαιροποίησης έως 23 τμημάτων των πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, λόγω 

μεταβολής της ταυτότητας υφιστάμενων ακτών κολύμβησης. 

Το σύνολο των 113 ακτών που υπάγονται στο δίκτυο παρακολούθησης βρίσκονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ.  

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ) προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις των 

πινακίδων ενημέρωσης του κοινού τόσο ως προς το περιεχόμενό τους, όσο και ως προς τον 

σχεδιασμό και τα υλικά κατασκευής τους. Ειδικότερα οι ενημερωτικές πινακίδες συντάσσονται με 

βάση τα κείμενα του μητρώου ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης και περιλαμβάνει εύληπτο 

υλικό, στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με αναφορά στα ακόλουθα : 

 την πιο πρόσφατη ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης  

 τη γενική περιγραφή της ακτής κολύμβησης, με φωτογραφική και χωροταξική απεικόνιση 

 τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς  
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

2.1 Απαιτήσεις πινακίδων ενημέρωσης 

Οι πινακίδες ενημέρωσης του κοινού, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της 

ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Τρέχουσα ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης βάσει των αποτελεσμάτων του σχετικού 

προγράμματος παρακολούθησης και, όπου κρίνεται σκόπιμο, οποιαδήποτε σύσταση 

αποφυγής ή απαγόρευσης της κολύμβησης (άρθρο 6 της ΚΥΑ 

8600/416/Ε103/2009/ΦΕΚ356/Β/26-02-2009) με σχετική αιτιολόγηση. Η απεικόνιση της 

συγκεκριμένης πληροφορίας θα πρέπει να γίνεται με σαφή, απλό και ενιαίο συμβολισμό.  

• Γενική περιγραφή των υδάτων κολύμβησης, σε μη τεχνική γλώσσα, με βάση την 

αντίστοιχη ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης. Για λόγους ομοιογένειας χρησιμοποιείται 

η μη τεχνική περίληψη της κάθε ταυτότητας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του 

μητρώου (www.bathingwaterprofiles.gr).  

• Στην περίπτωση υδάτων κολύμβησης που έχουν υποστεί βραχυπρόθεσμη ρύπανση κατά 

τη διάρκεια της προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου, γνωστοποίηση του γεγονότος, 

ένδειξη του αριθμού και των ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων απαγορεύθηκε η 

κολύμβηση ή συστήθηκε η αποφυγή της και τυχόν σχετική προειδοποίηση για παρόμοιο 

γεγονός στο μέλλον. 

• Κατά περίπτωση πληροφορίες σχετικά με την φύση και την αναμενόμενη διάρκεια των 

ασυνήθων περιστάσεων σε τέτοια γεγονότα. 

• Κατά περίπτωση τους λόγους αποχαρακτηρισμού μίας περιοχής, όταν αυτή δεν αποτελεί 

πλέον τοποθεσία υδάτων κολύμβησης.  

• Ειδική υπόμνηση για το που θα βρει το κοινό, περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες 

πληροφορίες (στο μητρώο των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και στον αντίστοιχο 

ιστότοπο δίνοντας παράλληλα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας). 

• Στοιχεία επικοινωνίας για τους αρμόδιους φορείς. 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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2.2 Κείμενο Πινακίδας 

Σε κάθε πινακίδα περιλαμβάνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο οι ακόλουθες πληροφορίες: 

ΤΜΗΜΑ 1 : Ο Φορέας υλοποίησης του έγου 

ΤΜΗΜΑ 2 : Κωδικοποιημένα στοιχεία ακτής: Όπως το όνομα της ακτής, ο κωδικός της 

ταυτότητας, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα, ο Δήμος, ο κωδικός και το όνομα του 

Υδατικού Διαμερίσματος, ο κωδικός και το όνομα του Υδατικού Συστήματος που ανήκει η ακτή 

καθώς και η αρμόδια αρχή διαχείρισης της.  

ΤΜΗΜΑ 3 :  Η τρέχουσα ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, όπως αυτή δημοσιοποιείται ετησίως 

από την ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, προ της έναρξης της εκάστοτε κολυμβητικής περιόδου. 

Γενική περιγραφή ακτής: Περιλαμβάνει την πληροφορία ότι τα ύδατα της περιοχής έχουν 

χαρακτηριστεί σαν κολυμβητικά ύδατα σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7 της ΕΕ και 

παρακολουθούνται από τη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της εκάστοτε 

οριζόμενης κολυμβητικής περιόδου.  

Δίνονται σύντομες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

ακτής τα οποία περιλαμβάνουν το βάθος των υδάτων, το μήκος του κόλπου στον οποίο ανήκει η 

ακτή, το μήκος της ακτής, τη μορφολογία του πυθμένα και της παρόχθιας ζώνης, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υποδομές και την πρόσβαση στην ακτή, χάρτης και 

φωτογραφία αυτής.  

Απαραίτητη είναι και η πληροφορία των δυνητικών πηγών ρύπανσης και η αξιολόγηση της 

δυνατότητας επίδρασής τους στην ποιότητα των υδάτων. Σε ακτές στις οποίες δεν ασκούνται 

σημαντικές πιέσεις και ανήκουν στην πλειοψηφία τους σε φυσικές περιοχές αναφέρεται ότι δεν 

προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης ρύπανσης εφόσον δεν 

μεταβληθούν δραστικά οι χρήσεις γης. Σε ακτές στις οποίες ασκούνται σημαντικές πιέσεις και στις 

οποίες προκύπτει η πιθανότητα εμφάνισης βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης ρύπανσης 

αναγράφονται τα διαχειριστικά μέτρα ενημέρωσης του κοινού, και πιθανής διακοπής της 

κολύμβησης και συνέχισης της παρακολούθησης καθώς και ειδικά μέτρα που σχετίζονται με την 

αιτία της εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης. Στην περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 

έχουν υποστεί βραχυπρόθεσμη ρύπανση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κολυμβητικής 

περιόδου, γνωστοποίηση του γεγονότος, ένδειξη του αριθμού και των ημερών κατά τη διάρκεια 

των οποίων απαγορεύθηκε η κολύμβηση ή συστήθηκε η αποφυγή της και τυχόν σχετική 

προειδοποίηση για παρόμοιο γεγονός στο μέλλον. 
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Πηγές περαιτέρω ενημέρωσης: Περιλαμβάνει αναφορά στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας 

Υδάτων www.bathingwaterprofiles.gr και στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης www.damt.gov.gr.  

Για λόγους πιθανών μεταβολών του περιεχομένου του τμήματος αυτού θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα αντικατάστασής του. 

ΤΜΗΜΑ 4 : Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας τοπικής και περιφερειακής αρχής, της 

αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. 

Φορείς χρηματοδότησης: Περιλαμβάνει την απαραίτητη αναφορά του φορέα χρηματοδότησης της 

πινακίδας (Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφ. Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014-2020» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Οι παραπάνω πληροφορίες για κάθε ακτή που είναι ενταγμένη στο μητρώο ταυτοτήτων των 

υδάτων κολύμβησης είναι διαθέσιμες από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ και 

ειδικότερα περιλαμβάνονται στις περιλήψεις των ταυτοτήτων, που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι 

διαθέσιμες στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr. 

Κατά περίπτωση μπορεί προστίθενται και άλλα τμήματα κειμένων που θα συμπεριλαμβάνουν και 

πρόσθετες, σχετικές με την ακτή, πληροφορίες. 

Το περιεχόμενο της κάθε πινακίδας: κείμενο (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα), φωτογραφίες και 

σύμβολα, καθώς και η διάταξή τους θα διατεθούν στον ανάδοχο του έργου - σε ηλεκτρονική 

μορφή - από τη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου. Η κατασκευή του χάρτη που περιλαμβάνεται σε κάθε πινακίδα θα γίνει με 

επιμέλεια γραφίστα του αναδόχου. Ουδεμία μεταβολή επιτρέπεται επί του σχεδιασμού της 

πινακίδας, τη διάταξη και το περιεχόμενο των πληροφοριών της πινακίδας από τον ανάδοχο του 

έργου, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

2.3 Ταξινόμηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης 

 

Κατά τη σχηματική απεικόνιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης θα χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένα σύμβολα που θα υποδεικνύουν την ποιότητα των υδάτων και όπου απαιτείται θα 

απαγορεύουν την κολύμβηση προκειμένου να αποτρέπεται η έκθεση των λουομένων στη 

ρύπανση.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική απόφαση στις 27 Μαΐου 2011 

για τη θέσπιση συμβόλων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταξινόμηση των υδάτων 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
http://www.damt.gov.gr/
http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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κολύμβησης και την απαγόρευση της κολύμβησης ή τη συνιστώμενη αποφυγή αυτής, τα οποία 

ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα σύμβολα αυτά επιλέχθησαν σύμφωνα με την Έκθεση “Development of symbols to inform 

about water quality under the EU Bathing water Directive 2006/7EC. Τα σύμβολα ταξινόμησης 

της ποιότητας υδάτων πρέπει να είναι μπλε και σε λευκό φόντο ενώ στις ακτές για τις οποίες 

συνίσταται η αποφυγή κολύμβησης το σύμβολο πρέπει να είναι μαύρο με κόκκινο σε λευκό φόντο 

(Παράρτημα ΙΙ). Το δεύτερο χρησιμοποιείται για την προστασία του κοινού κατά την διάρκεια 

απροσδόκητων καταστάσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσουν 

αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και την υγεία των λουομένων. Τα σύμβολα αυτά 

υποχρεωτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του 2016.  

Η τρέχουσα ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης και κάθε απαγόρευση κολύμβησης ή σύσταση 

της κολύμβησης θα είναι διαθέσιμη από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε κάθε 

αρμόδια αρχή διαχείρισης προκειμένου να αναρτάται στην πινακίδα πριν την έναρξη της 

κολυμβητικής περιόδου. Με δεδομένο ότι αποτελέσματα ταξινόμησης μπορεί να διαφέρουν από 

χρονιά σε χρονιά, ο σχεδιασμός της πινακίδας παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής του 

συγκεκριμένου πεδίου, όποτε αυτό απαιτηθεί. Για το λόγο αυτό το μέρος αυτό της ενημερωτικής 

πινακίδας δεν είναι σταθερό και υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του. 

Στην περίπτωση που ορισμένα ύδατα κολύμβησης χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 

επί πέντε συναπτά έτη, πρέπει να εισαχθεί μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 

αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας μπορεί να 

εισαγάγει μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής κολύμβησης πριν από 

το τέλος της πενταετούς περιόδου, εφόσον κρίνει ότι η επίτευξη «επαρκούς ποιότητας» θα ήταν 

αδύνατη ή δυσανάλογα δαπανηρή σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009/ 

ΦΕΚ356/Β/26-02-2009. 

 

2.4. Χάρτες – Φωτογραφίες 

 

Στην πινακίδα θα διαμορφωθεί ειδικό πεδίο στο Τμήμα 3 για την προσθήκη ενός χάρτη, ο οποίος 

θα δείχνει το όριο των κολυμβητικών υδάτων στα οποία αφορά η ταυτότητα, το ή τα σημεία 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, τις ενδεχόμενες δυνητικές πιέσεις και άλλα 

ενημερωτικά στοιχεία για την ακτή καθώς και φωτογραφία της ακτής.  
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Ο χάρτης αυτός περιλαμβάνεται στο μητρώο ταυτοτήτων στην ιστοσελίδα 

www.bathingwaterprofiles.gr αλλά θα πρέπει να κατασκευαστεί εκ νέου στην ίδια κλίμακα από τον 

ανάδοχο, λόγω χαμηλής ανάλυσης στην ιστοσελίδα. 

Οι φωτογραφίες των ακτών θα διατεθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

3.1  Υλικά κατασκευής  

Η πινακίδα ενημέρωσης κατασκευάζεται από επίπεδα ή διαμορφωμένα φύλλα αλουμινίου 

(profile) και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το μήνυμα μπορεί να διαβαστεί 

από εύλογη απόσταση και ότι η οπτική επίπτωση που μπορεί να έχει η πινακίδα στο τοπίο θα 

είναι η μικρότερη δυνατή. Η τοποθέτηση και ο όγκος των πινακίδων δεν πρέπει να αλλοιώνουν 

την τοπογραφία του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα σε μεγάλες κλίσεις εδάφους). Όλα τα υλικά 

κατασκευής πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και αντοχής. Ο ειδικός στόχος είναι να 

δημιουργηθεί μια καλαίσθητη αλλά και αναγνωρίσιμη πινακίδα με υπόβαθρο που δεν φέρει 

φωσφορίζοντα στιλπνά, ανακλώντα χρώματα ή φωτεινές επιγραφές και γράμματα 

αντανακλαστικά. 

Η εκτύπωση θα είναι έγχρωμη και τα χρώματα θα είναι προκαθορισμένα και ίδια για όλες τις 

πινακίδες ενημέρωσης, σύμφωνα με τα σχέδια που θα παραδοθούν στον ανάδοχο από τη Δ/νση 

Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα σχέδιο της επιφάνειας εκτύπωσης, που θα παραδοθεί στον 

ανάδοχο για κάθε ακτή κολύμβησης θα περιλαμβάνεται σε ηλεκτρονικό αρχείο του Microsoft 

Power Point (.ppt). 

Η ποιότητα της εκτύπωσης οφείλει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει διάχυση στα γράμματα 

(θολό περίγραμμα) και πρέπει να δίνει ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα στο φόντο χωρίς 

τονικές διαβαθμίσεις. Οποιαδήποτε προβληματική εκτύπωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

Συνεπώς  οι πινακίδες πρέπει να έχουν:  

1. αντοχή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου  

2. αντοχή στο χρόνο  

3. στατική επάρκεια  

4. αναστρεψιμότητα, (η δυνατότητα της ελάχιστης βλάβης του περιβάλλοντος χώρου σε 

περίπτωση αποξήλωσης)  

Η διάταξη της πινακίδας είναι περιοριστική και αποτελείται από τέσσερις (4) επιφάνειες που 

αναφέρουν: 

α. Το όνομα του φορέα υλοποίησης του έργου 

β. Τα στοιχεία ταυτότητας της ακτής 

γ. Την γενική περιγραφή της ακτής με χάρτη και φωτογραφία (μεταβλητό τμήμα) 
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δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες αρχές και το φορέα χρηματοδότησης του έργου.  

 

Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να κάνει δειγματισμό για όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 

τόσο για τις εκτυπώσεις, όσο και για τις βαφές. Η τελική επιλογή όλων των τελικών χρωμάτων, θα 

γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, μετά από τον δειγματισμό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής και της τοποθέτησης, είναι απαραίτητη η συνεργασία με την 

αναθέτουσα αρχή. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να κατασκευάσει δείγμα τελικής μορφής της 

ενημερωτικής πινακίδας, έτσι ώστε να πάρει έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου και να προχωρήσει σε κατασκευή. 

Κατόπιν αυτού και εφόσον έχουν παραληφθεί οι πινακίδες, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην 

τοποθέτηση των πινακίδων, κατόπιν συνεννοήσεως με την τοπική αρμόδια αρχή (Δήμος) της 

ακτής και την Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η Τοπική αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας για την κατάσταση της πινακίδας και την πιθανή αναγκαιότητα 

επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης πληγέντων μερών αυτής. 

 Η αποκατάσταση θα γίνεται μετά από συνεννόηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τη 

Διεύθυνση Υδάτων και τον ανάδοχο του έργου.  
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3.2 Περιγραφή Πινακίδων  

Οι πινακίδες σήμανσης θα πρέπει να τηρούν πιστά τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και 

να κατασκευαστούν με ακρίβεια, βάση των μακετών (σχεδίων).  

1) Ο σκελετός της πινακίδας θα αποτελείται από μεταλλικό ιστό τουλάχιστον Φ139, ειδικής 

κατασκευής, βαμμένο ηλεκτροστατικά με  χρώμα υψηλής αντοχής που θα επιλεγεί από το 

χρωματολόγιο του κατασκευαστή. Επάνω στον σκελετό θα στηρίζεται η πινακίδα με 

κατάλληλα εξαρτήματα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά της σε ανεμοπίεση 150kg/m2. 

Το μέγιστο συνολικό ύψος δεν θα ξεπερνά τα 3μ. από το έδαφος. 

2) Η στήριξη θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος τουλάχιστον 80 εκ. και πάκτωση 

με χρήση σκυροδέματος τύπου C16/20 οπλισμένο.  

Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ –βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή 

χρώματος RAL 7004- ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Οι 

διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε 

να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

3) Η εκτυπώσιμη επιφάνεια, θα είναι από αλουμίνιο 3mm, ή από ειδικό προφίλ αλουμινίου. Η 

πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από κατάλληλο υλικό, το οποίο 

παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, αντανακλαστικό και θα 

φέρει σήμανση CE. Η εκτύπωση θα πρέπει να καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις του ΕΝ 

12899-1 και η συμμόρφωση θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο CE των επιμέρους υλικών. 

Θα διασφαλίζεται η προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς με εφαρμογή 

αντιρρυπαντικής επικάλυψης (anti-graffiti). Η πινακίδα θα συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ12899-1.  

 

4) Η πινακίδα αποτελείται από τέσσερις (4) επιφάνειες. Οι διαστάσεις των επιφανειών θα είναι 

από πάνω προς τα κάτω, 1) 140 εκ. (πλάτος) * 30 εκ. (μήκος), 2) 140 εκ. (πλάτος) * 50 εκ. 

(μήκος), 3) 140 εκ. (πλάτος) * 70 εκ. (μήκος), 4) 140 εκ. (πλάτος) * 40 εκ. (μήκος). 

Οι τέσσερις επιφάνειες θα τοποθετηθούν 70 εκ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. Θα δίνεται 

η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης μόνο της επιφάνειας που θα προκύψουν αλλαγές στο 

κείμενο.
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Διαστάσεις : 
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3.3 Θέση εγκατάστασης ενημερωτικών πινακίδων 

Η χωροθέτηση των πινακίδων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ακτή. Ενδεικτικές θέσεις 

εγκατάστασης αποτελούν ο χώρος στάθμευσης πλησίον της ακτής, η είσοδος της ακτής και σε 

κάθε περίπτωση σε μία εύκολα προσβάσιμη θέση από όπου θα διέλθουν οι περισσότεροι 

επισκέπτες της ακτής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων να 
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είναι προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).  

Η προτεινόμενη, από την τοπική αρμόδια αρχή (Παράρτημα ΧΙ), θέση εγκατάστασης της 

πινακίδας ενημέρωσης για κάθε ακτή κολύμβησης αναφέρεται στο Παράρτημα IIΙ σε 

συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 

Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης της θέσης, ανάλογα με τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν 

κατά την τοποθέτηση, κατόπιν συνεννοήσεως της τοπικής αρμόδιας Αρχής διαχείρισης της ακτής 

με την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και τον ανάδοχο. 

 

3.4 Προσχέδιο 

 

Ως παράδειγμα της πληροφορίας που πρέπει να περιλαμβάνεται στην πινακίδα ενημέρωσης του 

κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης δίνεται η ακόλουθη διάταξη που αναπτύχθηκε 

για την Κυανή Ακτή, του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 
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Ενδεικτικό κείμενο πινακίδας 

 

     1η Επιφάνεια                      1,40 Χ 0,30 m   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

DECENTRALISED ADMINISTRATION MACEDONIA THRACE 

 

WATER DIRECTORATE OF CENTRAL MACEDONIA 

 

2η Επιφάνεια                    1,40 Χ 0,50 m 

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 

ΚΙΑΝΙ ΑΚΤΙ 

Κωδικός Tαυτότητας GRBW119049002 Monitor Code GRBW119049002 

Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Region CENTRAL MACEDONIA 

Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΡΩΝ Regional Unity SERRON 

Δήμος ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Municipality AMFIPOLIS 

Κωδικός Υδατικού Διαμερίσματος EL11 Water Code District EL11 

Κωδικός Υδατικού Συστήματος EL1106C0001N Water System Code EL1106C0001N 

Όνομα Υδατικού Συστήματος ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Water System Name STRYMONIKOS GULF 

Αρμόδια Αρχή Διαχείρισης ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Competent Management Authority MUNICIPALITY OF AMFIPOLIS 
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3η Επιφάνεια               1,40 Χ 0,70 m 

 

 

Γενική περιγραφή ακτής 

Τα ύδατα της ακτής κολύμβησης «Κυανή Ακτή» έχουν χαρακτηριστεί ως κολυμβητικά 

σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7 της ΕΕ και παρακολουθούνται από τη Δ/νση Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας κατά την κολυμβητική περίοδο που διαρκεί πέντε μήνες και ξεκινάει 

συνήθως στις αρχές Ιουνίου. Η ακτή «Κυανή Ακτή» βρίσκεται στα βορειοδυτικά παράλια του 

Στρυμονικού Κόλπου. Το μήκος της ακτής είναι 1.100 μέτρα και το μέσο πλάτος της 25 μέτρα.  

 Η παραλία και ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδεις.  

Τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή με ήπια κλίση πυθμένα (σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 180 μέτρων από την ακτή το βάθος προσεγγίζει τα 5 μ.)   

Το κεντρικό τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο Η ακτή χρησιμοποιείται κυρίως για 

κολύμβηση και είναι προσβάσιμη οδικώς τόσο με ιδιωτικά μέσα, όσο και με μέσα μαζικής 

μεταφοράς.  

Βασικότερες πηγές ρύπανσης: H βασική δυνητική πηγή ρύπανσης είναι o αυξημένος 

αριθμός λουομένων που συγκεντρώνεται στην ακτή. Εκτιμάται επίσης ότι υπάρχει υψηλός 

βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης φυκών και φυτοπλαγκτόν στην ακτή 

Αναμενόμενη συχνότητα και διάρκεια πιθανής βραχυπρόθεσμης ρύπανσης: 

Η ποιότητα των υδάτων της ακτής δύναται να επιβαρυνθεί σε περίπτωση αυξημένου αριθμού 

λουομένων τις μέρες μεγάλης προσέλευσης και κατά την ώρα αιχμής. Η επιβάρυνση σε 

κάθε περίπτωση είναι παροδική, περιορίζεται στις μέρες και ώρες αιχμής και είναι πλήρως 

αναστρέψιμη με τη μείωση του αριθμού των λουομένων. 

Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης 

Περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης είναι διαθέσιμες από το 

φορέα διαχείρισης της ακτής (Δήμος Αμφίπολης) ή μέσω των ιστοτόπων : 

www.bathingwaterprofiles.gr  &  www.damt.gov.gr 

General outline of coast 

The bathing waters of “KIANI AKTI” coast have been classified as swimming waters in 

accordance with the EU Directive 2006/7 and are being monitored by the Water Directorate of 

Central Macedonia during the bathing season that lasts five months and usually starts in early 

June. The coast “KIANI AKTI” is located on the northwest side of Strymonikos gulf. The length of 

the coast is 1.100 meters and the average width is 25 meters. The beach and the seabed are 

sandy. The central part is densely vegetated.  

The swimming waters at the first steps are shallow with a mildly inclined slope (more than 180m 

from the coast the depth approaches 5m).  

The central part of the beach is organized. The coast is mainly used for swimming and is 

accessible by road both by private means and by public transport. 

Main sources of pollution: The main potential source of pollution is the increased number of 

bathers concentrated on the coast. It is also estimated that there is a high degree of risk of algal 

and phytoplankton growth on the coast 

Expected frequency and duration of possible short-term pollution: 

The quality of coastal waters may deteriorate during high season and at peak time due to 

increased number of bathers. The deterioration is temporary, and limited to peak hours and days 

and is fully reversible when the number of bathers decreases. 

Contact info and further information 

More information on bathing water quality are available from the Management body (Municipality 

of Amfipolis) or through the following websites: 

www.bathingwaterprofiles.gr  &  www.damt.gov.gr 

 

Ποιότητα Υδάτων:                                            
Τα ύδατα κολύμβησης είναι εξαιρετικής 
ποιότητας με βάση τα αποτελέσματα της 
ταξινόμησης για το τρέχον έτος  
Αποτελέσματα αναλύσεων  
www.damt.gov.gr/ 

 

Water Quality: 
Excellent quality of bathing waters based on the current 
year’s classification  
 
Analytical results  
www.damt.gov.gr/ 
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4η Επιφάνεια          1,40 Χ 0,40 m 

Αρμόδια Τοπική Αρχή Local Competent Authority Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Regional Competent Authority Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία Health Competent Service 

Δήμος Αμφίπολης Municipality of Amfipolis 
Δ/νση Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας 
Water Directorate of Central Macedonia 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας ΠΕ Σερρών 

Directorate of Public Health and 

Social Welfare Regional Unit of 

Serres 

Tηλ/ Τel: 23243 50100 Tηλ/ Τel: 2313 309482                                                        Tηλ/ Τel: 2321350475 

Email: info@dimos-amfipolis.gr Email: dy-km@damt.gov.gr  

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Operational Program "Central Macedonia Region 2014-2020" 

With the co-financing of Greece and the European Union 
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4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Με την υπογραφή της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον ανάδοχο τα 

στοιχεία της κάθε πινακίδας (κείμενο – φωτογραφία) και ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να 

παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής του έργου μέσω της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας, τα κάτωθι παραδοτέα: 

1. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να υποβληθούν: 

α. Τεχνική έκθεση σε έντυπη μορφή, που θα περιλαμβάνει: 

 111 προσχέδια των πινακίδων που αφορούν τις ακτές που υπάγονται  στο μητρώο 

ταυτοτήτων 

 Αναλυτική περιγραφή της ποιότητας των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερη 

μνεία θα γίνεται στα μέτρα, που θα ληφθούν για την προστασία της πινακίδας από τις 

καιρικές συνθήκες (π.χ. ηλιοφάνεια, κυματισμός, άνεμοι, βροχοπτώσεις, παγετός 

κ.λ.π.) και βανδαλισμούς (graffiti). 

β. Μία πρότυπη πινακίδα συγκεκριμένης ακτής που θα του υποδείξει η Δ/νση Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της  Προκήρυξης και την 

Τεχνική του προσφορά, η οποία θα αποτελέσει δείγμα για την κατασκευή όλων των 

υπολοίπων. Επιτόπιος έλεγχος της πρότυπης πινακίδας θα γίνει από την αναθέτουσα 

αρχή, προκειμένου να υποδειχθούν σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν οι τυχόν 

απαιτούμενες διορθώσεις.  

γ. Το ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει τους χάρτες κάθε πινακίδας σε επεξεργάσιμη 

μορφή. 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου αφού ελέγξει όλα τα ανωτέρω θα 

δώσει την έγκριση για την κατασκευή των προβλεπόμενων 111 πινακίδων.  

2. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 111 πινακίδων θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση 

με καταγραφή  και φωτογραφική απεικόνιση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όλων των 

πινακίδων.  

Πριν την παραλαβή των πινακίδων, η οποία μπορεί να γίνει και σταδιακά πριν την 

ολοκλήρωση του συνόλου αυτών, θα γίνει επιτόπια επιθεώρηση από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του έργου προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των πινακίδων με τις 
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προδιαγραφές της προκήρυξης. Πινακίδες που παρουσιάζουν ελαττωματικά κατασκευαστικά 

στοιχεία ή παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται. 

3. Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση με την Τοπική Αρμόδια Αρχή προχωρά στην εγκατάσταση των 

πινακίδων στις θέσεις που έχουν υποδειχθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Στη συνέχεια υποβάλει στην 

Επιτροπή παραλαβής : 

i) Την οριστική θέση εγκατάστασης της πινακίδας σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 

ii) Φωτογραφία της εγκατεστημένης πινακίδας. 

iii) Βεβαίωση της Τοπικής Αρμόδιας Αρχής περί της εγκατάστασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος ως προς την θέση και την στήριξη της 

πινακίδας. 

Η εγκατάσταση των 111 πινακίδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος της 

κολυμβητικής περιόδου (31/10/2018). Παράταση θα δοθεί μόνο αν η υπογραφή 

σύμβασης γίνει μετά τις 15/7/2018 λόγω προβλημάτων κατά την διενέργεια του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

4. To έτος 2020 θα γίνει η τοποθέτηση των δύο (2) πινακίδων για τις ακτές που έχουν ενταχθεί 

στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις οποίες πρόκειται να συνταχθεί η ταυτότητα τους. Για 

την παραλαβή αυτών ισχύουν αυτά που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.  

5. To έτος 2023 προβλέπεται ότι θα γίνει η τοποθέτηση έως 5 πινακίδων για τις ακτές που 

πιθανόν να ενταχθούν στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις οποίες πρόκειται να συνταχθεί 

ταυτότητα. Για την παραλαβή αυτών ισχύουν αυτά που αναφέρονται στις παραπάνω 

παραγράφους.  

6. Σε περίπτωση τροποποίησης της ταυτότητας σε ακτή κολύμβησης κατά την διάρκεια της 

σύμβασης, ο Ανάδοχος, μετά από εντολή της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, έχει την 

υποχρέωση της προμήθειας έως 23 νέων εκτυπωμένων επιφανειών με κείμενα που θα 

δοθούν από την επιτροπή Παρακολούθησης. Η τοποθέτηση των μεταβλητών τμημάτων της 

πινακίδας θα γίνει από την Τοπική Αρμόδια Αρχή.  

7. Σε περίπτωση καταστροφής από δολιοφθορά ή ατύχημα εγκατεστημένης πινακίδας κατά την 

διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος, μετά από εντολή της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας, έχει την υποχρέωση της κατασκευής και τοποθέτησης έως 20 πινακίδων σε 

αντικατάσταση κατεστραμμένων, με βάση τις εγκεκριμένες μακέτες, για την παραλαβή των 

οποίων ισχύουν τα προαναφερόμενα. 
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Οι προαναφερόμενες εκθέσεις υποβάλλονται από τον ανάδοχο του έργου εις τριπλούν στην 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής έργου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στη μερική και οριστική 

παραλαβή του έργου. 
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5. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ως χρόνος εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή του 

αντικειμένου της προμήθειας. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο 

της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει σε αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης που 

δημιουργήθηκε από αστοχία του υλικού ή κακοτεχνία της εγκατάστασης. 
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.980,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 
131.415,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (25.435,20 €)  και  αφορά τις παρακάτω εργασίες: 

 

Έτος Είδος εργασίας Τεμάχια 
τιμή/τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε € 

2018-2023 
Προμήθεια - Μεταφορά και 
Τοποθέτηση πινακίδων  

118 700,00  82.600,00 

2019-2023 

Αντικατάσταση πινακίδων 
λόγω καταστροφής 
(Προμήθεια - Μεταφορά – 
Τοποθέτηση) 

20 700,00  14.000,00 

2019- 2023 

Αντικατάσταση τμήματος 
πινακίδας λόγω μεταβολής 
της ταυτότητας της ακτής 
(Προμήθεια) 

23 100,00    2.300,00 

2018-2023 Γραφιστική επιμέλεια μακετών 118 60,00     7.080,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 105.980,00 

ΦΠΑ 24%  25.435,20 

Σύνολο με ΦΠΑ 131.415,20 
 

Τα παραπάνω αναλύονται περαιτέρω σε τακτικές εργασίες που θα υλοποιηθούν έως το 2020 και 

εργασίες που δυνητικά (προαιρέσεις) θα υλοποιηθούν έως το 2023. 
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Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ  

        

Έτος Είδος εργασίας Τεμάχια τιμή/τεμάχιο 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ σε 
€ 

2018 Γραφιστική επιμέλεια πινακίδων 111  60,00   6.660,00 

2018 Προμήθεια - Μεταφορά και 
Τοποθέτηση πινακίδων 1 

111 
700,00 77.700,00 

2020 Γραφιστική επιμέλεια πινακίδων 2  60,00      120,00 

2020 Προμήθεια - Μεταφορά και 
Τοποθέτηση πινακίδων 2 

2 
700,00   1.400,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 85.880,00 

ΦΠΑ 24% 20.611,20 

Σύνολο με ΦΠΑ  106.491,20 
1 Τοποθέτηση πινακίδων στις ακτές που υπάγονται στο δίκτυο παρακολούθησης και διαθέτουν 

ταυτότητα 

2
 Τοποθέτηση πινακίδων στις ακτές που υπάγονται στο δίκτυο παρακολούθησης και θα αποκτήσουν 

ταυτότητα το 2020 
 

Β . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ 

Έτος Είδος εργασίας Τεμάχια τιμή/τεμάχιο 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ σε 
€ 

2019-2023 
Αντικατάσταση πινακίδων 1 

(Προμήθεια, Μεταφορά και 
Τοποθέτηση) 

20 700,00 14.000,00 

2019-2023 
Αντικατάσταση τμήματος 
πινακίδας 2 (Προμήθεια) 

23 100,00   2.300,00 

2023 
Γραφιστική επιμέλεια νέας 

πινακίδας 5 60,00     300,00 

2023 
Νέες πινακίδες 3 (Προμήθεια, 

Μεταφορά και Τοποθέτηση) 
5 700,00  3.500,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 20.100,00 

ΦΠΑ 24%   4.824,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 24.924,00 
        

1 Αντικατάσταση πινακίδων λόγω καταστροφής  
    2 Αντικατάσταση τμήματος πινακίδας λόγω μεταβολής της ταυτότητας της ακτής 

3 Τοποθέτηση πινακίδων σε νέες ακτές που πιθανόν να ενταχθούν στο δίκτυο  
    παρακολούθησης και να αποκτήσουν ταυτότητα έως το 2003 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  :                   ΣΥΜΒΟΛΑ   ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
 

 Σύμβολα που ενημερώνουν για την απαγόρευση κολύμβησης και την ταξινόμηση των υδάτων 

κολύμβησης (Απόφαση 2011/321/ΕΕ) 

1) Τα σύμβολα που ενημερώνουν για την απαγόρευση της κολύμβησης ή για τη συνιστώμενη 

αποφυγή της.  

  

2) Τα σύμβολα που ενημερώνουν για την ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης. 

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας», σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, εάν στο σύνολο των ποιοτικών 

δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές 

εκατοστημορίου των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες από τις τιμές 

«εξαιρετικής ποιότητας» της στήλης Β του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. 

  

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «καλής ποιότητας», σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, εάν στο σύνολο των ποιοτικών 

δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές 

εκατοστημορίου των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες από τις τιμές «καλής 

ποιότητας» της στήλης Γ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. 

  

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «επαρκούς ποιότητας», σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, εάν στο σύνολο των ποιοτικών 
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δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές 

εκατοστημορίου των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες από τις τιμές «επαρκούς 

ποιότητας» της στήλης Δ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. 

 
 

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας», σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙ, εάν στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα 

κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών 

απαριθμήσεων είναι χειρότερες από τις τιμές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ του 

παραρτήματος Ι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Πίνακας Ακτών Κολύμβησης Κεντρικής Μακεδονίας  - Θέσεις τοποθέτησης πινακίδων 
 

Α/Α 

Πινακίδας 

Α/Α ανά 

ΠΕ 
Όνομα / Κωδικός Ακτής 

Θέση τοποθέτησης πινακίδας 

Χ Ψ 

ΣΕΡΡΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

1 1 
Κυανή Ακτή   GRBW119049002 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW119049002 
480543 4512215 

2 2 
Νέα Κερδύλια  GRBW119049001 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW119049001 
482353 4513299 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

3 1 
Mount Athos Ιερισσού  GRBW109056015 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056015 
490879 4471186 

4 2 
Άγιος Γεώργιος  GRBW109056006 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056006 
494794 4462409 

5 3 
Αλυκές  GRBW109056002 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056002 
492630 4462999 

6 4 
Γυαλάκι 2  GRBW109056012 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056012 
475628 4464702 
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7 5 
Γυαλάκι 3  GRBW109056001 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056001 
474997 4464599 

8 6 
Δεβελίκι  GRBW109056013 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056013 
485737 4468160 

9 7 
Ιερισσός  GRBW109056008 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056008 
489542 4472137 

10 8 
Κάμπος  GRBW109056009 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056009 
477195 4466661 

11 9 
Καμπούδι 1  GRBW109056004 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056004 
495996 4466555 

12 10 
Καμπούδι 2  GRBW109056018 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056018 
496714 4466019 

13 11 
Κεντρική Πλαζ Στρατωνίου  GRBW109056017 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056017 
445258 4484451 

14 12 
Κόμιτσα  GRBW109056005 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056005 
497484 4469308 

15 13 
Νέα Ρόδα  GRBW109056003 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056003  
493541 4469912 

16 14 

 

Ολυμπιάδα  GRBW10905601 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056016 

481585 4493178 
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17 15 
Ουρανούπολη 1   GRBW109056007 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056007 
498108 4463791 

18 16 Ουρανούπολη 2  GRBW109056019 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056019 

498224 4463517 

19 17 
Πόρτο Άγιο   GRBW109056014 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056014 
493711 4462691 

20 18 
Πρώτη Αμμουδιά   GRBW109056011 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056011 
482180 4493104 

21 19 
Τρυπητή  GRBW109056010 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056010 
493959 4467579 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

22 1 
Άγια Παρασκευή GRBW109057031 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057031  
464365 4419616 

23 2 
Άφυτος   GRBW109057045 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057045 
452134 4438704 

24 3 
Γλαρόκαβος   GRBW109057029 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057029 
467321 4426323 

25 4 
Ελάνη   GRBW109057039 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057039 
444305 4433271 

26 5 
Καλάνδρα   GRBW109057046 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057046 
450830 4423804 
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27 6 
Καλλιθέα  GRBW109057037 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057037 
452781 4436414 

28 7 
Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης   GRBW109057038 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057038 
459783 4423316 

29 8 
Κρυοπηγή – Καλλιθέα 1   GRBW109057030 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057030 
453743 4434215 

30 9 
Κρυοπηγή – Καλλιθέα 2  GRBW109057050 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057050 
454448 4433235 

31 10 
Κρυοπηγή – Πολύχρονο 1  GRBW109057049 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057049 
455692 4432228 

32 11 
Κρυοπηγή – Πολύχρονο 2  GRBW109057053 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057053 
459438 4429681 

33 12 
Νέα Σκιώνη  GRBW1090570 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057042 
456758 4423316 

34 13 
Νέα Φώκαια  GRBW109057033 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057033 
448827 4442500 

35 14 
Παλιούρι  GRBW109057028 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057028 
473207 4420498 

36 15 

Πλακάρα   GRBW109057047 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057047 

 

450953 4439670 
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37 16 
Πολύχρονο – Χανιώτη – Πευκοχώρι   GRBW109057027 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057027 
463886 4427651 

38 17 
Ποσείδι 1   GRBW109057032 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057032 
446879 4423550 

39 18 
Ποσείδι 2   GRBW109057051 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057051 
445818 4424329 

40 19 
Πύργος Σάνης   GRBW109057048 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057048 
441157 4438036 

41 20 
Σάνη 1   GRBW109057044 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057044 
441358 4438331 

42 21 
Σάνη 2   GRBW109057034 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057034 
443044 4435750 

43 22 
Σάνη 3   GRBW109057043 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057043 
441092 4438350 

44 23 
Σίβηρη   GRBW109057036 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057036 
445184 4431815 

45 24 
Σιδηρόπορτο   GRBW109057041 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057041 
463859 4420008 

46 25 

Φούρκα   GRBW109057040 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057040 

 

447156 4427356 
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47 26 
Χρουσώ  GRBW109057035 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109057035 
472072 4422982 

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

48 1 
Άγιος Μάμας   GRBW109058050 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058050 
442824 4450216 

49 2 
Βεργιά   GRBW109058052 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058052 
428581 4458103 

50 3 
Ελαιώνα   GRBW109058058 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058058 
436862 4455127 

51 4 
Κυανή Ακτή   GRBW109058055 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058055 
 

420077 4462325 

52 5 
Μυκονιάτικα – Γεωπονικά   GRBW109058053 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058053 
422607 4461208 

53 6 
Νέα Ηράκλεια   GRBW109058054 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058054 
415712 4466618 

54 7 
Νέα Ποτίδαια  GRBW109058051 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058051 
443118 4449473 

55 8 
Πόρτες  GRBW109058057 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058057 
442014 4450277 

56 9 
Φλογητά   GRBW109058056 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109058056 
433757 4456128 

ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ
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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

57 1 
Βατοπέδι   GRBW109059063 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109059063 
463191 4453253 

58 2 
Γερακίνη   GRBW109059062 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109059062 
452794 4457532 

59 3 
Μεταμόρφωση   GRBW109059059 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109059059 
 

466122 4452877 

60 4 
Ψακούδια Ανατολικά   GRBW109059060 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109059060 
457249 4456287 

61 5 
Ψακούδια Δυτικά  GRBW109059061 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109059061 
456581 4456359 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

62 1 
Camping Καλαμιτσίου   GRBW109060071 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060071 
498761 4426011 

63 2 
Αγία Βαρβάρα Νικήτης   GRBW109060079 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060079 
470849 4452039 

64 3 
Αζάπικο   GRBW109060085 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060085 
 

488338 4428717 

65 4 
Άη Γιάννης   GRBW109060088 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060088 
474017 4449043 

66 5 
Ακτή Ελαίων  GRBW109060073 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060073 
474054 4462274 
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67 6 
Αρμενιστής  GRBW109060077 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060077 
492443 4444250 

68 7 
Βουρβουρού  GRBW109060080 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060080 
480324 4448775 

69 8 
Ελιά 1   GRBW109060087 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060087 
476695 4445115 

70 9 
Ελιά 2   GRBW109060070 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060070 
477525 4443665 

71 10 
Καλαμίτσι   GRBW109060075 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060075 
499037 4426481 

72 11 
Καλογριά   GRBW109060076 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060076 
475983 4447448 

73 12 
Κοινοτική Πλαζ Νικήτης  GRBW109060065 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060065 
471478 4451500 

74 13 
Κουτλουμούσι  GRBW109060074 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060074 
487194 4446379 

75 14 
Λαγομάνδρα  GRBW109060078 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060078 
478370 4442549 

76 15 

Λιβροχιό   GRBW109060083 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060083 

 

476505 4454264 
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77 16 
Μακρυά Λαγκάδα   GRBW109060069 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060069  
468652 4452894 

78 17 
Μαρμαράς   GRBW109060064 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060064 
482016 4437578 

79 18 
Νικήτη   GRBW109060072 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060072 
472164 4450819 

80 19 
Παράδεισος   GRBW109060081 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060081 
481034 4438633 

81 20 
Πλατανίτσι   GRBW109060067 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060067 
497586 4440449 

82 21 
Πόρτο Καρράς 1   GRBW109060090 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060090 
483216 4436190 

83 22 
Πόρτο Καρράς 2   GRBW109060091 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060091 
482864 4435836 

84 23 
Σαλονικιού   GRBW109060066 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060066 
473816 4460083 

85 24 
Σάρτη    GRBW109060082 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060082 
498029 4437830 

86 25 
Συκιά   GRBW109060086 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060086 
498553 4431890 

87 26 Τορώνη   GRBW109060084 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109060084 

491591 4425840 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

88 1 
Ασπροβάλτα – Βρασνά 1    GRBW119027003 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW119027003 
475308 4507520 

89 2 Ασπροβάλτα – Βρασνά 2   GRBW119027004 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW119027004 

474062 4503890 

90 3 
Ρήχειος   GRBW109027018 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109027018 
473950 4501940 

91 4 
Σταυρός   GRBW109027019 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109027019 
474662 4501357 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

92 1 Αγγελοχώρι   GRBW109029025 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029025 

399708 

 

4483166 

 

93 2 
Αγία Τριάδα 1   GRBW109029022 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029022 
408541 4484458 

94 3 
Αγία Τριάδα 2   GRBW109029027 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029027 
404242 4483964 

95 4 
Αγία Τριάδα 3   GRBW109029028 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029028 
404242 4483640 

96 5 
ΕΟΤ Επανομής   GRBW109029024 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029024 
406447 4472984 
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97 6 
Κοινοτική Πλαζ Επανομής   GRBW109029021 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029021 
404504 4475761 

98 7 
Νέα Μηχανιώνα   GRBW109029020 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029020 
402859 4479801 

99 8 
Ποταμός   GRBW109029023 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029023 
408243 4470378 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

100 1 Βαρικό  GRBW099046003 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099046003 

377585 4448882 

101 2 Λεπτοκαρυά   GRBW099046002 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099046002 

377684 4435782 

102 3 
Λιτόχωρο   GRBW099046004 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099046004 
376258 4445901 

103 4 Νέοι Πόροι   GRBW089046032 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW089046032 

384440 4425938 

104 5 
Νέος Παντελεήμονας – Σκοτίνα   GRBW089046033 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW089046033 
379340 4431670 

105 6 
Πλαταμώνας 1   GRBW089046031 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW089046031 
382336 4427624 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

106 1 
Ακτή Καλλιθέας   GRBW099047005 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099047005 
380847 4458793 
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107 2 
Κορινός   GRBW099047007 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099047007 
382459 4465374 

108 3 
Ολυμπιακή Ακτή   GRBW099047006 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099047006 
  

379810 4455258 

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

109 1 
Αρχαία Πύδνα   GRBW099048009 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099048009 
  

382397 4472045 

110 2 
Μακρυγιαλός   GRBW099048010 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099048010  
381975 4474427 

111 3 
 Σκάλα Αλυκών  GRBW099048008 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW099048008  
383176 4470490 

 
Ακτές Κολύμβησης που υπάγονται στο δίκτυο Παρακολούθησης και η Ταυτότητα τους πρόκειται να συναχθεί το 2020. 
 

ΠΕ/ ΔΗΜΟΣ Όνομα/Κωδικός Ακτής 

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

Χ Ψ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Κοβιού Σιθωνίας        GRBW109060089101 475060  4447838 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Καλύβες Πολυγύρου  GRBW109059064101 447350 4457679 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΕΕΣ  

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού στο 
πεδίο Κεφαλίδα/ Σημειώσεις και συνημμένα, τόσο ως αρχείο PDF, αλλά και ως αρχείο XML, για 
την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας ΕΕΕΣ 
της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρέχονται στην παρακάτω 
ιστοθέση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):  
http://www.eprocurement.gov.gr/ . 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V :   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: (Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου αναδόχου 
φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου 
του υποψηφίου ανάδοχου σχήματος) 

Διεύθυνση, Ταχ.  Κώδικας, Τηλ., FAX                                                                                                 

 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την πλήρη, άρτια και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης του Υποέργου 3 με τίτλο 
«Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)» της Πράξης «Παρακολούθηση των Υδάτων κολύμβησης 
και Ενημέρωση Κοινού», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία τεύχη του διαγωνισμού, 
προσφέρεται η κάτωθι αμοιβή: 

 

Έτος Είδος εργασίας* Τεμάχια 
τιμή/τεμάχιο** 

(€ προ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ σε € 

2018-2023 
Πινακίδες 

(Προμήθεια-Μεταφορά-Τοποθέτηση) 
138   

2019- 2023 

Αντικατάσταση τμήματος πινακίδας 
λόγω μεταβολής της ταυτότητας της 
ακτής   (Προμήθεια) 

23   

2018-2023 Γραφιστική επιμέλεια μακετών 118   

Συνολική προσφορά προ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Συνολική προσφορά με ΦΠΑ  

  *Τα παραπάνω περιλαμβάνουν και τις προαιρέσεις  του Παραρτήματος I. 
** Η προσφερόμενη τιμή ισχύει για όλες τις ακτές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και είναι σταθερή για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

1. H Τιμή αναφοράς ανά είδος εργασίας ορίζεται στο κεφάλαιο 6 του Παραρτήματος I 
2. Η τιμή προσφοράς αναγράφεται με 2 δεκαδικά 

 
Τόπος, ημερομηνία   Ο Προσφέρων 

   Ονοματεπώνυμο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού  2.119,00 ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………  υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

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

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..   

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

.....................................................  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την 
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ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα 

...............   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες   από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……… (13 μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς) 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 

μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

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

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ../ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη  

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει* μέχρι και την 30-12-2021 (για τη σύμβαση) και 30-12-2024 (για τη 

σύμβαση προαίρεσης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Θα υποβληθούν δύο (2) Εγγυητικές καλής εκτέλεσης που αφορούν τη Σύμβαση και τη 
Σύμβαση Προαίρεσης αυτής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΕΡΓΟ: «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)» 

 

αποτελεί το Υποέργο 3 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και 
ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83025/4.8.2016 
Απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για 
ένταξη/τροποποίηση του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και 
ενημέρωση κοινού» στη ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008/5000670. (ΑΔΑ: 
7ΑΚΝ4653Ο7ΟΡΟκαι συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα 
Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

(CPV: 34992000-7,  79822500-7). 
 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …………….. + ………………….. (ΦΠΑ 24%)= ………………….. € 
 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα …/ … / 2018 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης οι συμβαλλόμενοι:  

α) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (εφεξής Α.Δ.Μ.-Θ.) με Α.Φ.Μ. 
9976712629, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Καθ.Ρωσσίδη 11 - ΤΚ: 
54655, και εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από το Συντονιστή Ιωάννη Σάββα 
του Κωνσταντίνου 

β) Η εταιρεία: ……………..………..…, με Α.Φ.Μ. …………………… που εδρεύει 
………..….…, στην οδό ………..………...., TK. ……………., με νόμιμο εκπρόσωπο 
………………………………, αποκαλούμενη εφεξής Ανάδοχος,  

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 189/2009, 184/2009 και 
96/2010. 

3. Την με αριθμό πρωτ. 5051/27.07.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας  περί τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση των υδάτων 
κολύμβησης και ενημέρωση κοινού»  (ΑΔΑ:720Ψ7ΛΛ-Ζ69) όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1354/24.2.2017 (ΑΔΑ:ΩΥΥΒ7ΛΛ-5ΗΜ) και 
5776/21.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 83025/4.8.2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη/τροποποίηση του έργου 
«Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού» στη ΣΑΕΠ 
2016ΕΠ00810008/5000670. (ΑΔΑ: 7ΑΚΝ4653Ο7-ΟΡΟ). 
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5. Την υπ' αρ. πρωτ. 14138/15.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για 
διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 – ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7–ΗΜΞ) 

6. Τη με αριθμ. πρωτ …………… Έγκριση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διεθνούς Διαγωνισμού. 

7.  Τη με αριθμ. πρωτ.: …………… Απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του σχετικού 
διαγωνισμού 

8. Την απόφαση ……………. του Συντονιστή της ΑΔΜΘ (ΑΔΑ: …………), με την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού για το έργο του θέματος και η 
ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνιζόμενο σχήμα: ………………………….. με 
Συνολική Προσφορά ………………… € για την εκτέλεση του προαναφερόμενου 
έργου (πλέον ……………. € για ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο ………………. €. 

9. Τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης που ορίζονται 
στην Διακήρυξη. 

10. Την με αρ.πρωτ. …………… Διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το σχέδιο της 
παρούσας σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου. 

 

Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Άρθρο 1: Συμβατικά Τεύχη 

Τα Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά 
σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Σύμβαση 

2. Το Τεύχος Διακήρυξης με τα Παραρτήματά του, 

3. Η  Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ανατίθεται στον Ανάδοχο το έργο «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη που ορίζονται ακολούθως.  

Το αντικείμενο του υποέργου 3 περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ) 
Κεφάλαιο Ι που συνοδεύει την Διακήρυξη. Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση 113 πινακίδων ενημέρωσης κοινού στις ακτές κολύμβησης 
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πινακίδες ενημέρωσης κοινού θα περιέχουν πληροφορίες 
από το μητρώο ταυτοτήτων των ακτών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
www.bathingwaterprofiles.gr Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν την πιο πρόσφατη 
ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, τη γενική περιγραφή 
της ακτής κολύμβησης με φωτογραφική και χωροταξική απεικόνιση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. 

Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 1 του ΤΤΔ προβλέπεται: 

http://www.bathingwaterprofiles/
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α. Η τοποθέτηση 111 πινακίδων το έτος 2018, στις  ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο 
παρακολούθησης και για τις οποίες ήδη υπάρχει ταυτότητα στο μητρώο 
ταυτοτήτων, στη θέση που προτείνεται στο Παράρτημα III. 

β. Η τοποθέτηση 2 πινακίδων το έτος 2020, στις ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο 
παρακολούθησης και θα συνταχθεί η ταυτότητά τους, στη θέση που προτείνεται 
στο Παράρτημα III. 

 Το περιεχόμενο των πινακίδων θα είναι συμβατό με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2 του 
ΤΤΔ. Κάθε πινακίδα αποτελείται από 4 τμήματα και περιλαμβάνει πληροφορίες που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 του ΤΤΔ. Στις πληροφορίες περιέχονται η 
πρόσφατη ταξινόμηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός της ακτής κολύμβησης, χάρτης 
και φωτογραφία κάθε ακτής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.3 και 2.4 του  ΤΤΔ.  

Τα υλικά κατασκευής των πινακίδων ορίζονται στην παράγραφο 3.1 του ΤΤΔ. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές (διαστάσεις, στοιχεία σκελετού, στήριξης και εκτυπώσιμης 
επιφάνειας) ορίζονται στην παράγραφο 3.2 του ΤΤΔ. 

Η θέση εγκατάστασης των πινακίδων έχει προταθεί από τον αρμόδιο Δήμο και 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.  

Πριν από την οριστική κατασκευή των πινακίδων προβλέπεται η κατασκευή 
προσχεδίων πινακίδων σύμφωνα με το Προσχέδιο της παραγράφου 3.4.  
 

Άρθρο 3: Διάρκεια Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ……….. (…) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.  
 

Άρθρο 4 : Παρακολούθηση  και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και η παραλαβή των 
παραδοτέων περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του ΤΤΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) και στα κεφάλαια 
5 και 6 της Διακήρυξης και διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 5: Αμοιβή – κρατήσεις – τρόπος πληρωμής 

Αναλυτικά η αμοιβή αυτή αναλύεται ως εξής για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

Έτος Είδος εργασίας Τεμάχια τιμή/τεμάχιο € 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 

2018 Γραφιστική επιμέλεια πινακίδων 111   

2018 Προμήθεια - Μεταφορά και 
Τοποθέτηση πινακίδων   

111 
  

2020 Γραφιστική επιμέλεια πινακίδων 2   

2020 Προμήθεια - Μεταφορά και 
Τοποθέτηση πινακίδων   

2 
  

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ  
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Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των  …………… € πλέον  ………….. για 
Φ.Π.Α. 24 % και συνολικά …………€ ,  που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε (αρ. 
έργου ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008/5000670). 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020)  και από Εθνικούς 
Πόρους.  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 5.1 της Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 6: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή του παρόντος απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης ποσού ………… €  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του Τεύχους 
Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με την παράγραφο  4.5  του Τεύχους 
Διακήρυξης και το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 8: Κυρώσεις –Ποινικές Ρήτρες 

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα Σύμβαση και το Τεύχος 
Διακήρυξης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2 του 
Τεύχους Διακήρυξης, καθώς και στο Ν.4412/2016 (άρθρα 133, 203, 218). 

 

Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) 
παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (6) για χρήση της 
Υπηρεσίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

Για τον Ανάδοχο 
 

 

 

Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ --------- ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΡΓΟ: «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)» 
 

αποτελεί το Υποέργο 3 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και 
ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83025/4.8.2016 
Απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για 
ένταξη/τροποποίηση του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και 
ενημέρωση κοινού» στη ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008/5000670. (ΑΔΑ: 7ΑΚΝ4653Ο7ΟΡΟκαι 
συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020». 

(CPV: 34992000-7,  79822500-7). 
 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    ………………. + …………….(ΦΠΑ 24%)=……………€ 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα …/ … / 2018 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης οι συμβαλλόμενοι:  

α) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (εφεξής Α.Δ.Μ.-Θ.) με Α.Φ.Μ. 
9976712629, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Καθ.Ρωσσίδη 11 - ΤΚ: 54655, 
και εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από το Συντονιστή Ιωάννη Σάββα του 
Κωνσταντίνου 

β) Η εταιρεία: ……………..………..…, με Α.Φ.Μ. …………………… που εδρεύει 
………..….…, στην οδό ………..………...., TK. ……………., με νόμιμο εκπρόσωπο 
………………………………, αποκαλούμενη εφεξής Ανάδοχος,  

έχοντας υπόψη: 

1. Την από ………/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση  του έργου: «Ενημέρωση κοινού 
(Πινακίδες)»  

2. Την με αριθμό πρωτ. 5051/27.07.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας  περί τροποποίηση της Πράξης «Παρακολούθηση των υδάτων 
κολύμβησης και ενημέρωση κοινού»  (ΑΔΑ :720Ψ7ΛΛ-Ζ69) όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1354/24.2.2017 (ΑΔΑ:ΩΥΥΒ7ΛΛ-5ΗΜ) και 5776/21.11.2017 
(ΑΔΑ:ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Την με αριθμό πρωτ. 83025/4.8.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού που αφορά την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2016 , ΣΑΕΠ-
008/1 έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία  (ΑΔΑ : 7ΑΚΝ4653Ο7-ΟΡΟ). 
 

Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
 

Άρθρο 1: Συμβατικά Τεύχη 

Τα Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Προαίρεσης 
είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Σύμβαση 
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2. Το Τεύχος Διακήρυξης με τα Παραρτήματά του, 

3. Η  Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης 

α. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 5 πινακίδων ενημέρωσης κοινού, το έτος 
2023 για ακτές που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις 
οποίες θα συνταχθεί η αντίστοιχη ταυτότητα. 

β. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έως 20 πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, 
σε αντικατάσταση εγκατεστημένων λόγω πιθανών καταστροφών από δολιοφθορές 
ή ατυχήματα. 

γ. Η προμήθεια έως 23 τμημάτων των πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, λόγω 
μεταβολής της ταυτότητας υφιστάμενων ακτών κολύμβησης. 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 4, του ΤΤΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
 

Άρθρο 3: Διάρκεια Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προαίρεσης ορίζεται σε ……….. (…) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.  
 
 

Άρθρο 4 : Παρακολούθηση  και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης προαίρεσης καθώς και η παραλαβή των 
παραδοτέων περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του ΤΤΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) και διενεργείται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 
11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 5: Αμοιβή – κρατήσεις – τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή των προαιρέσεων αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα: 
Έτος Είδος εργασίας Τεμάχια τιμή/τεμάχιο 

€ χωρίς ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ σε 

€ 

2019-2023 
Αντικατάσταση πινακίδων  
(Προμήθεια, Μεταφορά και 

Τοποθέτηση) 
20   

2019-2023 
Αντικατάσταση τμήματος 
πινακίδας  (Προμήθεια) 

23   

2023 
Γραφιστική επιμέλεια νέας 

πινακίδας  
5   

2023 
Νέες πινακίδες  (Προμήθεια, 
Μεταφορά και Τοποθέτηση) 5   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ  
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Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των  …………… € πλέον  ………….. για 
Φ.Π.Α. 24 % και συνολικά …………€ ,  που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε (αρ. 
έργου ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00810008/5000670). 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από Εθνικούς 
Πόρους.  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 5.1 της Προκήρυξης. 

 

Άρθρο 6: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή του παρόντος απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης ποσού ………… €  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του Τεύχους 
Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με την παράγραφο  4.5  του Τεύχους 
Διακήρυξης και το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 8: Κυρώσεις –Ποινικές Ρήτρες 

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα Σύμβαση και το Τεύχος 
Διακήρυξης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2 του 
Τεύχους Διακήρυξης, καθώς και στο Ν.4412/2016 (άρθρα 133, 203, 218). 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από …/…./… Σύμβαση 
 
Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) 
παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (6) για χρήση της 
Υπηρεσίας. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

Για τον Ανάδοχο 
 

 

 

 

Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού 
προσώπου που αφορά ο  κατάλογος. Σε 
περίπτωση ένωσης/Κξίας υποβάλλεται 
ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ()  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ και ΑΔΑΜ              (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης, όπως 
 (εφόσον υπάρχει):                            αναγράφεται σ’ αυτήν) 
  
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του 

έργου, Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου 
σχήματος. Σε περίπτωση Σύμπραξης 
αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε 
περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι 
εταίροι αυτής)   

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης)  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης 
μαζί με τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν 
δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση αναφέρονται οι 
λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο 
αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική 
απόφαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του έργου, κατά τρόπο που να 
προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι 
δυνατόν η Επιτροπή να το αξιολογήσει εάν 
καλύπτει ή όχι τις απαιτήσεις της προκήρυξης.    

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή της σύμβασης, το 
ποσοστό συμμετοχής του αναδόχου και η τελική 
προκύπτουσα αμοιβή του) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που 
υποβάλλεται: π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, 
Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κ.λπ., 
σύμφωνα με την προκήρυξη) 

   (Τόπος – Ημερομηνία) 

   Σφραγίδα – Υπογραφή 

   Νομίμου Εκπροσώπου 
Παρατηρήσεις: 
Ο κατάλογος συμπληρώνεται με παρόμοιες συμβάσεις προμηθειών ομοειδούς 
αντικειμένου, ύψους αθροιστικά πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€). που έχουν 
εκτελεστεί επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 2015-2017, Είναι 
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένες φάσεις εκπονουμένων συμβάσεων. 
Ο κατάλογος μπορεί να υποβληθεί και υπό μορφή πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
όλα τα ως άνω στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI :  Στοιχεία επικοινωνίας με αρμόδιες Υπηρεσίες  
 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32  
Θεσσαλονίκη ΤΚ 55134  
ΤΗΛ: 2313 309481  
ΦΑΞ: 2310 424160  
E-mail: dy-km@damt.gov.gr 
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Σερρών 
Μεραρχίας 36, 
62110,  Σέρρες 
 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Χαλκιδικής 
Διοικητήριο,  
63100, Πολύγυρος 
 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και  
Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Θεσσαλονίκης 
26ης Οκτωβρίου 64 
54627, Θεσσαλονίκη 
 
 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και  
Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Πιερίας 
28ης Οκτωβρίου 40 
60100, Κατερίνη  
 
 

Ο.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 
Δήμος Αριστοτέλη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Ιερισσός Χαλκιδικής, ΤΚ 63075 
TΗΛ:   23770 23773 50005  
ΦΑΞ:  23770 22414  
E-mail: g.zapris@dimosaristoteli.gr 

 
Δήμος Κασσάνδρας   
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, ΤΚ 63077 
ΤΗΛ:  23743 50100 23743 50117 
ΦΑΞ: 23743 50101  
E-mail: teckas1@gmail.com 
 
 

Δήμος Νέας Προποντίδας 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 
Νέα Μουδανιά, ΤΚ 63200 
ΤΗΛ:  23733 50200 
ΦΑΞ: 23730 65793 
 

Δήμος Σιθωνίας 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Νικήτη Χαλκιδικής,  ΤΚ 63088 
ΤΗΛ: 23753-50124 
Φαξ: 23750 23244  
E-mail: dimarxos@dimossithonias.gr 
            karadimou@dimossithonias.gr 
 

Δήμος Πολυγύρου 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Πολυτεχνείου 50, 
Πολύγυρος, ΤΚ 63100 
ΤΗΛ:  23713 50701 
ΦΑΞ: 23713 50740  
E-mail: dimarhos@polygyros.gr 

Δήμος Κατερίνης 
Δ/νση  Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 
Δημ. Αμαξοστάσιο 
Κατερίνη , ΤΚ 60100 
ΤΗΛ: 23510 32314 
ΦΑΞ:  23510-33799 
E-mail: rizou@katerini.gr 

mailto:g.zapris@dimosaristoteli.gr
mailto:teckas1@gmail.com
mailto:dimarxos@dimossithonias.gr
mailto:karadimou@dimossithonias.gr
mailto:dimarhos@polygyros.gr
mailto:rizou@katerini.gr
ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ



  

 «Παρακολούθηση των Υδάτων κολύμβησης 
και Ενημέρωση Κοινού» 

 
Υποέργο 3 : «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)»  

 

 
 

 

Δήμος Δίου-Ολύμπου 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο, ΤΚ 60200 
TΗΛ:   23523 50120 
ΦΑΞ:  2352350128  
E-mail: protokollo@dion-olympos.gr 
 

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο, ΤΚ 60300 
ΤΗΛ:  23533 50100  
ΦΑΞ: 23530 22990  
E-mail: aiginio@otenet.gr  
 
 

Δήμος Βόλβης 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
υπόψη  Γιαλίδου Α.                   
Σταυρός Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57014 
ΤΗΛ: 2397061500  
ΦΑΞ: 2397065600 
E-mail:  dimos@dimosvolvis.gr 
 
 

Δήμος Θερμαϊκού 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δημαρχιακό Μέγαρο, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία, 57019 
ΤΗΛ: 2392330008  
ΦΑΞ: 2392022222  
E-mail: info@thermaikos.gr  
 

Δήμος Αμφίπολης 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Κων/νου Κιορπέ 22,  
Ροδολίβος Σερρών , ΤΚ 62041 
ΤΗΛ: 23240 93240  
ΦΑΞ: 23240 71309 
E-mail: info@dimos-amfipolis.gr 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
19851/5-4-2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 067-148565
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης είναι η υλοποίηση του
υποέργου 3 «Ενημέρωση κοινού(Πινακίδες)» στην περίοδο 2018-2023, της
Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτώνκολύμβησης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» και
ειδικότερα η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού
στις ακτές κολύμβησης ΚεντρικήςΜακεδονίας.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
19851/5-4-2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
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-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
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-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
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παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
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ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

-16-

ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ



Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

-20-

ΑΔΑ: 6ΛΧΝΟΡ1Υ-Τ8Ψ



Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:

Προσδιορίστε
-
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
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Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επιτρέπετε ελέγχους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-
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Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες
χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
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παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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