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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΛΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΒΑΣ. ΓΕΩΓΙΟΥ 180 

Ρόλθ ΣΟΥΦΛΙ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68400 

Τθλζφωνο 2554350131 

Φαξ 2554350113 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 ΜΑΙΑ ΣΙΔΕΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.soufli.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 2  ο Διμοσ Σουφλίου   και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)3 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 4 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 5  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.soufli.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ   

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ : 

ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 2554350131  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

                                                           
1 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

4 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

5 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ6 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ 
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία", Κωδ. ΣΑΕΡ-231/6 με κωδικό ζργου 2017ΕΡ23160030   Θ δαπάνθ για τθν 
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 30.7333.019 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2018 και 2019  του Διμου Σουφλίου7  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο (Work Package) Νο 3 “Infrastructure Acquisition” τθσ Ρράξθσ : 
«FIRE DETECTION» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg V-A 
"Ελλάδα-Βουλγαρία" με βάςθ το Subsidy Contract με αρ. πρωτ. B2.6d.01/02-10-2017  τθσ Managing 
Authority of the Objective “European Territorial Cooperation” Operational Programmes of the Ministry for 
Economy and Development, acting as the Managing Authority of the Cooperation Programme “Interreg V –
A Greece-Bulgaria” 2014-2020 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5016093 8. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (European Regional Development Fund (ERDF)) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω 
του ΡΔΕ9. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι Λοιπζσ Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου Fire Detection  του Interreg 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 και περιλαμβάνουν: 

Τμιμα 1 

 Aνάλυςθ αποτίμθςθσ κινδφνου του δάςουσ ςτο εκνικό πάρκο Δαδιάσ -Λευκίμμθσ - Σουφλίου  

 Aνάλυςθ των Δυνατοτιτων του Συςτιματοσ Ανίχνευςθσ Φωτιάσ ςτο Δάςοσ 

 Ανάλυςθ -αποτίμθςθ Δυνατότθτασ Μετάδοςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου (Results 
Transferability) 

Τμιμα 2 

 Μετακινιςεισ προςωπικοφ του Διμου Σουφλίου ςτο Χάςκοβο για τισ ανάγκεσ του ζργου Fire 
Detection 

 Διαμονι προςωπικοφ του Διμου Σουφλίου ςτο Χάςκοβο για τισ ανάγκεσ του ζργου Fire Detection 

Τμιμα 3 

 Ενθμερωτικό workshop ςτο Σουφλί 

 Τελετι εγκαινίων 

 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ 

 Μπροςοφρεσ δθμοςιότθτασ 

 Ενθμερωτικζσ δράςεισ ςτα ςχολεία 

 Δθμιουργία τθσ οπτικισ ταυτότθτασ (Logo) του ζργου 

 Υποςτιριξθ των ςυναντιςεων τθσ επιτροπισ του ζργου ςτο Σουφλί 

 Διερμθνεία (Ελλθνικά – Βουλγαρικά) 

 Ξφλινεσ Ρινακίδεσ ςτο δάςοσ με κζμα τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ 

                                                           
6 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
7
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
8
 Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  

9
 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΡΕΙΓΑΦΘ CPV 

79417000 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα αςφαλείασ 

63510000 Υπθρεςίεσ Ταξιδιωτικϊν πρακτορείων και ςυναφείσ υπθρεςίεσ 

22140000 Ενθμερωτικά ζντυπα 

79950000 Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων 

79540000 Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ 

34992000 Ρινακίδεσ και φωτεινζσ πινακίδεσ 

72212224  Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ ιςτοςελίδων 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα10: 

Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ Αξία τμιματοσ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 

Αξία τμιματοσ 
με  ΦΡΑ (€) 

ΤΜΘΜΑ 1: Αναλφςεισ - αναφορζσ 7.258,05 8.999,98 

ΤΜΘΜΑ 2: Υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ  1383,04 1714,97 

ΤΜΘΜΑ 3: Λοιπζσ δράςεισ προγράμματοσ 14584,47 18084,74 

ΣΥΝΟΛΟ 23.225,56 28.799,69 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για μζγιςτο αρικμό τμθμάτων τρία (3).  

Θ εκτιμϊμενθ αξία των ςυμβάςεων ανζρχεται ςτο ποςό: 

Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ Αξία ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 

Αξία ςφμβαςθσ 
με  ΦΡΑ (€) 

ΤΜΘΜΑ 1: Αναλφςεισ - αναφορζσ 7.258,05 8.999,98 

ΤΜΘΜΑ 2: Υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ  1383,04 1714,97 

ΤΜΘΜΑ 3: Λοιπζσ δράςεισ προγράμματοσ 14584,47 18084,74 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ τιμισ.  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 Ρρβλ άρκρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν 
τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν τουσ 
βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο)  ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν. 
4412/2016. 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 12 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
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 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
12

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 Τθσ ΚΥΑ 300488/19-4-2016 (ΥΡΑΣΥΔ) 

 Του με αρ. Β2.6d.01/2-10-2017  ςυμβολαίου χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) με τθν Ειδικι Γενικι 
Γραμματεία Διαχείριςθσ  του INTERREG για τθν υλοποίθςθ του ζργου με ακρωνφμιο «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΡΥΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION»). 

 Του  από 7/9/2017 ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ (Partnership agreement) με τον Διμο Χαςκόβου για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου με ακρωνφμιο «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΥΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION»). 

 Των από 4/9/2017 εγκεκριμζνων, από τθν Διαχειριςτικι Αρχι, Application Form (Φόρμα αίτθςθσ), 
Justification of the Budget (αιτιολόγθςθ προχπολογιςμοφ) και Procurement Plan (ςχεδίου προμθκειϊν). 

 τθν υπ’ αρικμ. 10/2019 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμϊν 
γενικϊν υπθρεςιϊν και αξιολόγθςθσ προςφορϊν, του ν. 4412/2016, για το ζτοσ 2019 

 Τθσ 102/2019 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Σουφλίου περί ζγκριςθσ μελζτθσ και 
κακοριςμόσ όρων διαγωνιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ.  

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 3θ/12/2019 και ϊρα 10:00 π.μ.13 

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

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) 14.  

Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ 
ζδρασ του νομοφ.  

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τουσ 
Αναδόχουσ αναλογικά με το φψοσ του προχπολογιςμοφ του αντίςτοιχου τμιματοσ και ειςπράττονται κατά 
τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 15  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.soufli.gr    ςτθν διαδρομι : www.soufli.gr → Ενθμζρωςθ → Διακθρφξεισ - Δθμοπραςίεσ, ςτισ 
10/09/2019.16  
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 

14
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654. 

15
       Κατά περίπτωςθ, ιςχφει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων (περιλιψεων διακθρφξεων) ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με 

τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτον ν.3861/2010 και μζχρι τθν ζναρξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ του ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
16

 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ17  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ18  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ (Αρ. πρωτ. 12045/21-11-2019) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

2.  το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

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

Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ19 , που 
ανζρχεται ςε 20 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν 
αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ 
αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο20. 

2.1.3  Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
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 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

19
 Άρκρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δαπάνθ για τθ λιψθ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ, πλθν τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ αναπαραγωγισ τουσ και τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. 
20

 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν21. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ22: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα23 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)24.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 25.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.26  

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

                                                           
21

 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
22

 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
23

 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

24
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

25
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

26
      Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα27. 

2.1.5 Εγγυιςεισ28 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν29, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.30 

                                                           
27

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
28

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
29

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
30

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι31 για τθν υποβολι προςφοράσ32.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.33   

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ34  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ35 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

                                                                                                                                                                                                 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

31
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

32
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

33
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

34
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

35
  Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου36. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 37 

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ38.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

                                                           
36

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 

37
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

38
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 39 

2.2.2.3 Δεν προβλζπονται εξαιρζςεισ μθ αποκλειςμοφ από τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων. 

2.2.2.4. Αποκλείεται40 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201641,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ42,  

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

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

(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ,  

(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 43 

                                                           
39

       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
40

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8 

41
 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

42
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.  
43

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ *Το εν λόγω εδάφιο προςτίκεται από τθν 
A.A. ςτθν περίπτωςθ που ζχει ςυμπεριλάβει ωσ λόγο αποκλειςμοφ τθν περ. β τθσ παρ. 4 και κατά 
διακριτικι τθσ ευχζρεια+ 

2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)44 και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 45. 

2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

Κριτιρια Επιλογισ46  

2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ47  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό ι επιςτθμονικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 

                                                           
44

        Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
45

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
46

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

47
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 17 

Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ48 *ιςχφει κατά περίπτωςθ για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 
Οικονομικοφσ Φορείσ+.   

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια49  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
ςυγκεκριμζνου φψουσ  

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα50  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται51 *εάν θ Α.Α. απαιτεί ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ, ενδεικτικά]: 

α)  

Για το ΤΜΘΜΑ 1 να διακζτουν  

 3 πλιρεισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

 ζνα τουλάχιςτον ΚΑΔ του Τομζα-κλάδου NACE  71.1 “Δραςτθριότθτεσ αρχιτεκτόνων και μθχανικϊν 
και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν” 

Επίςθσ να διακζτουν ι να υποδείξουν τουσ παρακάτω επιςτιμονεσ / μθχανικοφσ για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου: 

1. Ζνα Μθχανικό ο οποίοσ:  

                                                           
48

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
49

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο 
παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ 
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8. Επιςθμαίνεται, 
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα 
κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν 
οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 
τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ 
μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

50
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν 
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και 
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν 
αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ 
και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  
παραδείγματα. 

51
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 





 

Σελίδα 18 

 μπορεί να εκπονεί περιβαλλοντικζσ μελζτεσ  

 ζχει εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ Μελετϊν Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ (ζχει εκπονιςει τουλάχιςτον 

μία μελζτθ τα τελευταία τρία ζτθ)  

 ζχει τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτθν διαχείριςθ – υλοποίθςθ διακρατικϊν ζργων Interreg 

Ελλάδα – Βουλγαρία, ι ζχει ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ 1 τουλάχιςτον αντίςτοιχου 

διαςυνοριακοφ ζργου Interreg (ενδεικτικά Ελλάδα – Βουλγαρία) από κζςθ υπευκφνου διαχείριςθσ 

ι υπευκφνου ζργου ι ςυντονιςτι ζργου. 

 Διακζτει καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ, πιςτοποιθμζνθ (επίπεδο First Certificate τουλάχιςτον) 

2. Ζνα Δαςολόγο ο οποίοσ:  

 μπορεί να εκπονεί Δαςικζσ Μελζτεσ (κακϊσ θ ευρφτερθ περιοχι του Εκνικοφ Ράρκου Δαδιάσ-

Λευκίμθσ-Σουφλίου είναι κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό δαςικι ζκταςθ). 

 Διακζτει καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ, πιςτοποιθμζνθ (επίπεδο First Certificate τουλάχιςτον) 

 

Για το ΤΜΘΜΑ  2 να διακζτουν: 

 3 πλιρεισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

 ζνα τουλάχιςτον ΚΑΔ του Τομζα-κλάδου NACE  79.1  “Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων 
και γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν” 

Για το ΤΜΘΜΑ 3 να διακζτουν ςωρευτικά: 

 3 πλιρεισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

 ζνα τουλάχιςτον ΚΑΔ του Τομζα-κλάδου NACE  62.0 “Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παροχισ ςυμβουλϊν και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ” 

 ζνα τουλάχιςτον ΚΑΔ του Τομζα-κλάδου NACE  73.1 “Διαφιμιςθ” 

 ζνα τουλάχιςτον ΚΑΔ του Τομζα-κλάδου NACE  82.3 “Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν 
εκκζςεων” 

Επίςθσ να διακζτουν ι να υποδείξουν τουσ παρακάτω επιςτιμονεσ / μθχανικοφσ για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου: 

1. Ζνα απόφοιτο ΑΕΙ ωσ ςτζλεχοσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του Τμιματοσ 3 ο οποίοσ: 

 ζχει τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτθν διαχείριςθ – υλοποίθςθ διακρατικϊν ζργων Interreg 

Ελλάδα – Βουλγαρία, ι ζχει ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ 1 τουλάχιςτον αντίςτοιχου 

διαςυνοριακοφ ζργου Interreg (ενδεικτικά Ελλάδα – Βουλγαρία) από κζςθ υπευκφνου διαχείριςθσ 

ι υπευκφνου ζργου ι ςυντονιςτι ζργου 

 Διακζτει καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ, πιςτοποιθμζνθ (επίπεδο First Certificate τουλάχιςτον) 

 

 

2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ52  

*τίκεται από τθν Α.Α. μόνο εάν απαιτεί πρότυπα+ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α)........................................ 53 

                                                           
52

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 
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ι/και 

β)  ............................... 54   

2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙΙ *ςυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α.+,, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ55 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

*Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ 
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων 
με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Η A.A. επιςθμαίνει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ+. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
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 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για 
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά 
που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 
4412/2016.  

54
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδομζνων από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον 
αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ 
ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα 
που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

 Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα 
αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ 
άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου 
ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά  που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 
82 παρ.2 του ν. 4412/2016 

55
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.2.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.56 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8 Αποδεικτικά μζςα57 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201658. 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν59. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά60: 

                                                           
56

 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 
57

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, 
τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα  

58
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

59
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

60
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.261 και 2.2.2.462 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ *θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων63 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

                                                           
61

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

62
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

63
  Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.64 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό ι Επιςτθμονικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ γενικοφσ ετιςιουσ κφκλουσ εργαςιϊν των ετϊν 2016, 2017 και 
2018. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.65 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

 Τα ζντυπα Ε3 των 3 τελευταίων πλιρων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων. 

 Ρρόςφατθ εκτφπωςθ Taxis όπου φαίνονται οι ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ και θ θμερομθνία ζναρξθσ 
λειτουργίασ τθσ. 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο / ςτα επιμελθτθρίο/α ςτα οποία είναι μζλοσ θ επιχείρθςθ 

Επιπρόςκετα για το τμιμα 1 και 3 

 Αντίγραφα Ρτυχίων των επιςτθμόνων ι/και μθχανικϊν που κα αςχολθκοφν με τθν υλοποίθςθ  

 Βεβαιϊςεισ ι ςυμβάςεισ ι άλλο ςχετικό αποδεικτικό μζςο για ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία  

 Βεβαιϊςεισ ι ςυμβάςεισ ι άλλο ςχετικό αποδεικτικό μζςο για εκπόνθςθ μελετϊν Διαχείριςθσ 
περιβάλλοντοσ για τα ςτελζχθ για τα οποία απαιτείται (Τμιμα 1)  

 Ρτυχίο First Certificate Αγγλικισ γλϊςςασ για τα ςτελζχθ για τα οποία απαιτείται (τμιμα 1 και 3) 

 Οποιοδιποτε δικαιολογθτικό αποδεικνφει τθν δυνατότθτα εκπόνθςθσ περιβαλλοντικϊν και 
δαςικϊν μελετϊν (πχ Μελετθτικό πτυχίο κατθγορίασ 27 ι/και 24) για τα ςτελζχθ για τα οποία 
απαιτείται (Τμιμα 1). 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

65
 Η καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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 Υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ των επιςτθμόνων ι μθχανικϊν που 
κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο ότι αποδζχονται τθν ςυνεργαςία με τον ανάδοχο66(τμιμα 1 και 3) 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ...............67 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ68 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ69 τθσ Σφμβαςθσ70 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
μόνο τιμισ.  
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 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.5. 

67
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

68
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  

69
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 

86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ 
που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου 
να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). 
Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

70
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ71. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Βας. Γεωργίου 180. 68400 Σουφλί  

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Βας. Γεωργίου 180. 68400 Σουφλί  

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Βας. Γεωργίου 180. 68400 
Σουφλί. 

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

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

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  

του ………  

για τισ Υπθρεςίεσ: «ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΕΓΟΥ «FIRE DETECTION» ΤΟΥ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - 
ΒΟΥΛΓΑΙΑ»  

με ανακζτουςα αρχι τον Διμο Σουφλίου 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 3θ/12/2019 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά 

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

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

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

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

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

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα72, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

 2.4.3  Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ - Σεσνική Πποζθοπά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα ( ειδικά περιλαμβάνει όλο τα δικαιολογθτικά ανά τμιμα 
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8 ςθμεία Β2,Β3 και Β4 τθσ παροφςασ)73 74.  
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 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
73

 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
74

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν καταλλθλότθτα των υπθρεςιϊν και βάςει των οποίων 
κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα 
υπογεγραμμζνο.  

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το ςυνολικό, ανά τμιμα, προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και 
αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, βάςει τθσ/των κατωτζρω τιμισ/ϊν αναφοράσ  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ75. 

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι76 ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  IV. τθσ παροφςασ. 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν77   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν78 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
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 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
76

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
77

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
78

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 27 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,79  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ι) δεν περιλαμβάνουν το ςφνολο των ηθτοφμενων ανά τμιμα υπθρεςιϊν. 
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 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποζθπάγιζη πποζθοπών 

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

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία80 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν 
προςφορϊν.  
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 Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν 
μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (παρ. 4 του άρκρου 117)  
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν, με βάςθ το ανά τμιμα προςφερόμενο ποςό χωρίσ ΦΡΑ, και ςυντάςςει πρακτικό ςτο 
οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

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

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ81.   

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ 
προςφζροντεσ82. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ.  

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου83 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν 84 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ85 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτισ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

                                                           
81

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
82

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
83

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
84

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' 

85
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του86.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα . 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

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

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

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

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4 Δνζηάζειρ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ 
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν87. 
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
87

 Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.1 δεφτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017. 
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Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ 
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ 
πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του 
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 88  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τα τμιμα 1 και 2 δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

Ειδικά για τον Τμιμα 3   για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

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

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

   

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.    

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ89  

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

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  

β) (Μόνο για τα τμιματα 1 και 3) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά 
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά 
τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ90 το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ91. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201692, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ιδίωσ βαρφνεται με κράτθςθ  0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201693 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)94  

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ 

91
 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
92

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
93

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

94
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ95 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

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

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

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

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

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

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

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

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων96   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/201697 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. δεφτερο εδάφιο του άρκρου 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 





 

Σελίδα 36 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

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

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ98  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται  

 Για το τμιμα 2 και το τμιμα 3 ςε ζξι μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 Για το τμιμα 1 ςε ζξι μινεσ  από τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ φωτιάσ που κα 
εγκαταςτιςει ο Διμοσ Σουφλίου. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ςτο Ραράρτθμα I  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% τθσ διάρκειασ τθσ αλλά όχι πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του 

έργου,  όπως εκάστοτε ισχύει, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ 
λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου99. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ100  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
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 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016 
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 Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν 
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 

100
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221101 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων102.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ103  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Ο Διμαρχοσ Σουφλίου 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΟΤΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ην πιαίζην ηεο 2εο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο “Interreg V-A Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020” ν Γήκνο νπθιίνπ ππέβαιε κία πξφηαζε ζηνλ 
εηδηθφ ζηφρν 6d ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ «Δλδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ 
πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» κε ηίηιν «Τςειή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ 
έγθαηξεο αλίρλεπζεο θσηηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο» θαη αθξσλχκην 
«FIRE DETECTION» – («ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ»).        
ην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πηινηηθνχ έξγνπ «Τςειή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο 
κέζσ έγθαηξεο αλίρλεπζεο θσηηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο» ζα 
εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο θσηηάο ζην δάζνο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ θαιχπηνληαο 
κεγάιν κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη άιιεο δαζηθέο πεξηνρέο, εθηφο απηνχ. Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη 
αξηζκφ ζεξκηθψλ θαη νπηηθψλ θακεξψλ, κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε 
ειεθηξηθή ελέξγεηα, θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Θα κεηαδίδεη ζε 24σξε βάζε ζήκα πξνο ην Κέληξν 
Διέγρνπ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζην νπθιί, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ελψ ζα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο 
απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ην Γαζαξρείν θαη ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Έηζη ζα 
ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηνπ δάζνπο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ απεηιψλ, θπξίσο θσηηάο, αιιά 
θαη ινηπψλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. 
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αγνξαζηεί απηνθίλεην ηχπνπ pick-up ην νπνίν ζα εληαρζεί ζηνλ ζηφιν απηνθηλήησλ 
ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ δάζνπο αιιά θαη ηελ 
ππνβνήζεζε ηεο θαηάζβεζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζ’ απηφ 
Δπίζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη: 

 Aλάιπζε απνηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ δάζνπο ζην εζληθφ πάξθν Γαδηάο -Λεπθίκκεο - νπθιίνπ  

 Aλάιπζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζην Γάζνο 

 Αλάιπζε -απνηίκεζε Γπλαηφηεηαο Μεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (Results 
Transferability) 

 Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην Υάζθνβν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Fire 
Detection 

 Γηακνλή πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην Υάζθνβν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Fire Detection 

 Γηεξκελεία (Διιεληθά – Βνπιγαξηθά) 

 Δλεκεξσηηθφ workshop ζην νπθιί 

 Σειεηή εγθαηλίσλ 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

 Μπξνζνχξεο δεκνζηφηεηαο 

 Δλεκεξσηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία 

 Γεκηνπξγία ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο (Logo) ηνπ έξγνπ 

 Ξχιηλεο Πηλαθίδεο ζην δάζνο κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) (θαηά 85%) θαη 
Δζληθνχο Πφξνπο (θαηά 15%) ζην πιαίζην ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο «Interreg Διιάδα - Βνπιγαξία 2014 – 2020». 
Δηαίξνη ζην έξγν είλαη : 

 ν Γήκνο νπθιίνπ σο ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη  

 ν Γήκνο Υάζθνβν ν νπνίνο ζα πινπνηήζεη αληίζηνηρεο δξάζεηο απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά 
Με ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πηινηηθνχ θαη θαηλνηνκηθνχ έξγνπ ν Γήκνο νπθιίνπ απνθηά αθφκε έλα φπιν 
γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ππξθαγηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή καο. 
 
 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Ζ παξνχζα πεξηγξαθή αθνξά ηελ παξνρή Λνηπψλ Τπεξεζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Fire Detection  ηνπ 
Interreg Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη:  

Αξηζκφο/φλνκα ηκήκαηνο Αμία ηκήκαηνο 
ρσξίο ΦΠΑ (€) 

Αμία ηκήκαηνο 
κε  ΦΠΑ (€) 

ΣΜΖΜΑ 1: Αλαιχζεηο - αλαθνξέο 7.258,05 8.999,98 
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ΣΜΖΜΑ 2: Τπεξεζίεο κεηαθίλεζεο & δηακνλήο  1383,04 1714,97 

ΣΜΖΜΑ 3: Λνηπέο δξάζεηο πξνγξάκκαηνο 14584,47 18084,74 

ΤΝΟΛΟ 23.225,56 28.799,69 

 
Οη ζθνπνί ησλ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ είλαη:  

 Ζ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο γηα ην Γάζνο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη, ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο θαη ηελ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζε 
άιιεο πεξηνρέο ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο. 

 Μεηαθίλεζε, δηακνλή θαη δηεπθνιχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην Υάζθνβν 
Βνπιγαξίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ππνζηήξημε ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ έξγνπ 
ζην νπθιί. 

 Ζ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην Γάζνο. 

 
 

ΣΜΗΜΑ 1 Αναλύζειρ - αναθοπέρ 
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ χληαμε 3 Αλαιχζεσλ – Αλαθνξψλ πξνυπνινγηζκνχ 
8999,98€ κε ην ΦΠΑ κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο – Πεξηερφκελα θαη’ ειάρηζηνλ: 
 
ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΓΙΑ-ΛΔΤΚΙΜΗ-
ΟΤΦΛΙΟΤ 
Γηα ηελ αλάιπζε απνηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ δάζνπο ζην εζληθφ πάξθν Γαδηάο -Λεπθίκκεο - νπθιίνπ 
νξίδνληαη νη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
Πεξηερφκελν 
Ζ αλάιπζε ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Δηζαγσγή 

 Πεξηγξαθή ησλ ππφ απνηίκεζε βηνηφπσλ 
o Γαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ νπθιίνπ 
o Οηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο 
o Πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο-Σχπνη Οηθνηφπσλ 

 Απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ  
o Απεηιέο γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ νπθιίνπ 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 
 Απεηιέο απφ ηνλ άλζξσπν 
 Απεηιέο απφ θπζηθά θαηλφκελα 

 Γπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ 
o Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
o Αλάιπζε δπλαηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ηνπ δάζνπο 

 Σν δάζνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηε θσηηά 
o Αηηίεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 
o Αληίθηππν ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζην πεξηβάιινλ 
o Δπίδξαζε ηεο θσηηάο ζηα δέληξα 

i. Δπίδξαζε ηεο θσηηάο ζηνλ θνξκφ ησλ δέληξσλ 
ii. Δπίδξαζε ηεο  θσηηάο ζηελ θφκε ησλ δέληξσλ 
iii. Νέθξσζε ξηδψλ  
iv. Θλεζηκφηεηα ησλ δέληξσλ 

o Δπηπηψζεηο ησλ ππξθαγηψλ ζηηο εδαθηθέο ηδηφηεηεο 
o Δπηπηψζεηο  ησλ ππξθαγηψλ ζηελ πδξνινγία  ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 
o Γηάβξσζε κεηά απφ ηηο ππξθαγηέο 
o Οθέιε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Δθαξκνγέο απνκαθξπζκέλσλ αηζζεηήξσλ  
o Σξφπνο ιεηηνπξγίαο 
o Δθαξκνγή γηα ηελ πξνζηαζία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δάζνπο  

 Γεδνκέλα, Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε απνηίκεζεο 
θηλδχλνπ 

o Υξήζε ζπζηεκάησλ αζαθνχο ινγηθήο γηα ηελ εχξεζε βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο (clustering 
and fuzzy c-means) ζην ινγηζκηθφ Matlab ηεο Mathworks κε δεδνκέλα εηζφδνπ κε 
κεηεσξνινγηθά  θαη ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα.  
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o Μνληεινπνίεζε θηλδχλνπ ππξθαγηψλ  κε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 
θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξσηφηεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε.  

 Απνηίκεζε θηλδχλνπ γηα ην δάζνο 
o Απνηίκεζε θηλδχλνπ γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ηεο δηαζπλνξηαθήο δψλεο 
o Οινθιεξσκέλε Απνηίκεζε θηλδχλνπ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηε δηαζπλνξηαθή δψλε  

 Απνηειέζκαηα θαη ζρνιηαζκφο 
o χλδεζε κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο 

 πκπεξάζκαηα  
Μνξθή παξαδνηένπ 

 Ζ κνξθή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ.  

 Θα παξαδνζεί ζε βηβιηνδεηεκέλε έγρξσκε κνξθή. 

 Μέγεζνο ραξηηνχ Α4 

 Δθηχπσζε κπξνο πίζσ. 
 
ΑΝΑΛΤΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΦΩΣΙΑ 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζην Γάζνο νξίδνληαη νη παξαθάησ 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
Πεξηερφκελν 
Ζ κειέηε ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Δηζαγσγή 

 Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Αλίρλεπζεο Ππξθαγηψλ 

 Ζ ππφ παξαθνινχζεζε πεξηνρή   
o Μνξθνινγία εδάθνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ππφ παξαθνινχζεζε πεξηνρήο  

 Κιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Υισξίδα 
 Παλίδα 
 Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο – Γαζνθνκηθέο επεκβάζεηο 
 Τδξνινγηθέο –Τδξνλνκηθέο ζπλζήθεο 
 Καχζηκε δαζηθή χιε 

 Απεηιέο, δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηλφκελα πξνο παξαθνινχζεζε 
o Αλίρλεπζε ππξθαγηψλ 
o Παξάλνκεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 
o Άιια θαηλφκελα  

 Πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο  
o Σερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο 
o Πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ νπθιίνπ  
o Άιινη πεξηνξηζκνί ζηελ ειιεληθή πιεπξά 

 Απνηειέζκαηα θαη ρφιηα 
o Πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα 
Μνξθή Παξαδνηένπ 

 Ζ κνξθή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ.  

 Θα παξαδνζεί ζε βηβιηνδεηεκέλε έγρξσκε κνξθή. 

 Μέγεζνο ραξηηνχ Α4 

 Δθηχπσζε κπξνο πίζσ. 
 
ΑΝΑΛΤΗ - ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (RESULTS 
TRANSFERABILITY) 
Γηα ηελ Αλάιπζε -απνηίκεζε Γπλαηφηεηαο Μεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (Results 
Transferability) νξίδνληαη νη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
Πεξηερφκελν 
Ζ απνηίκεζε ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Δηζαγσγή 

 Πεξηγξαθή ηεο δαζηθψλ βηνηφπσλ ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο  
o Γαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηελ ειιεληθή πιεπξά ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο  

 Κιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Υισξίδα 
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 Παλίδα 
 Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο – Γαζνθνκηθέο επεκβάζεηο 
 Τδξνινγηθέο –Τδξνλνκηθέο ζπλζήθεο 
 Καχζηκε δαζηθή χιε 

 Απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή  
o Απεηιέο γηα ηα ειιεληθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 
 Απεηιέο απφ ηνλ άλζξσπν 
 Απεηιέο απφ θπζηθά θαηλφκελα 

 Πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ  
o Σερληθή πεξηγξαθή  
o Σερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί  
o Πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο  
o Άιινη πεξηνξηζκνί  

 Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή  
o πκπεξάζκαηα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζην δήκν νπθιίνπ  
o εκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή  

 Βαζηθνί θαλφλεο ψζηε ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη αιινχ  
o Καηάιιειεο ηνπνζεζίεο γηα εγθαηάζηαζε ησλ θακεξψλ  

 Αλάιπζε ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζσ ηεο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

o Καηάιιειεο ηνπνζεζίεο γηα εγθαηάζηαζε ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο  
o Αλαγθαηφηεηα θεξαηψλ αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο  

 Γχν ηππηθά είδε ζπζηήκαηνο σο πξφηππα γηα εγθαηάζηαζε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο  
o Σππηθά ζρέδηα: Απεπζείαο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θακεξψλ θαη ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο  
o Σππηθά ζρέδηα: Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θακεξψλ θαη ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο κέζσ θεξαίαο 

αλακεηάδνζεο ζήκαηνο   

 Σππηθέο πξνδηαγξαθέο γηα πξνθεξχμεηο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε άιιεο 
πεξηνρέο  

 ρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα  
Μνξθή Παξαδνηένπ: 

 Ζ κνξθή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ.  

 Θα παξαδνζεί ζε βηβιηνδεηεκέλε έγρξσκε κνξθή. 

 Μέγεζνο ραξηηνχ Α4 

 Δθηχπσζε κπξνο πίζσ. 
 
Γιάπκεια – Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ 
Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζε 3 θάζεηο: 

1. Ζ αλάιπζε απνηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ δάζνπο ζην εζληθφ πάξθν Γαδηάο -Λεπθίκκεο – νπθιίνπ ζα 
πξέπεη λα παξαδνζεί ην πνιχ εληφο δχν κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο 
πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο νπθιίνπ. 

2. Ζ Αλάιπζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζην Γάζνο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί 
ην πνιχ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο πνπ ζα 
εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο νπθιίνπ. 

3. Ζ Αλάιπζε -απνηίκεζε Γπλαηφηεηαο Μεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (Results 
Transferability) ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην πνιχ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλίρλεπζεο θσηηάο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο νπθιίνπ. 

 

α/α Δξγαζία Γηάξθεηα ζε κήλεο απφ ηελ παξαιαβή 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο πνπ 

ζα εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο νπθιίνπ 

1 Αλάιπζε απνηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ δάζνπο ζην 
εζληθφ πάξθν Γαδηάο -Λεπθίκκεο - νπθιίνπ  

      

2 Αλάιπζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο 
Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζην Γάζνο 

      

3 Αλάιπζε -απνηίκεζε Γπλαηφηεηαο Μεηάδνζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (Results 
Transferability) 
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Πποϋπολογιζμόρ 
Ο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σκήκαηνο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 

α/α Πεξηγξαθή Αλζξσπν-
εκέξεο 

Αμία 
αλζξσπν-

εκέξαο 
(€) 

Αμία ρσξίο 
ΦΠΑ (€) 

1 Αλάιπζε απνηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ δάζνπο ζην εζληθφ πάξθν 
Γαδηάο -Λεπθίκκεο - νπθιίνπ  

1 2.419,35 2.419,35 

2 Αλάιπζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο Αλίρλεπζεο 
Φσηηάο ζην Γάζνο 

1 2.419,35 2.419,35 

3 Αλάιπζε -απνηίκεζε Γπλαηφηεηαο Μεηάδνζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (Results Transferability) 

1 2.419,35 2.419,35 

 ΤΝΟΛΟ Αξίαρ σωπίρ ΦΠΑ   7.258,05 

 Αξία ΦΠΑ 24%   1741,93 

 Αξία με ΦΠΑ   8.999,98 

 
 
 
 
ΣΜΗΜΑ 2 Τπηπεζίερ μεηάβαζηρ, διανςκηέπεςζηρ  
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζε 

 Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην Υάζθνβν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Fire 
Detection 

 Γηακνλή πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην Υάζθνβν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Fire Detection 
πξνυπνινγηζκνχ 1.714,97€ κε ην ΦΠΑ  
Δλδεηθηηθά, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Μεηάβαζεο-Γηαλπθηέξεπζεο , ν αλάδνρνο 
ζα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ππεξεζίεο   

1. έσο θαη 20 δηαλπθηεξεχζεσλ ζε κνλφθιηλν δσκάηην (ρσξίο πξστλφ) ζηελ πφιε ηνπ Υάζθνβν 
Βνπιγαξίαο  ζε μελνδνρεία ηξηψλ ή/θαη ηεζζάξσλ αζηέξσλ.  

2. έσο θαη 6 κεηαθηλήζεηο κε επηβαηηθφ απηνθίλεην ή απηνθίλεηα, ελφο έσο ηεζζάξσλ αηφκσλ θάζε 
θνξά, απφ ην νπθιί ζην Υάζθνβν κε επηζηξνθή.  

 
 
Γιάπκεια – Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ 
Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζε 1 θάζε  εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ ηα 
ηαμίδηα θαη νη ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο νπθιίνπ 
 
Πποϋπολογιζμόρ 
Ο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σκήκαηνο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 

Πεπιγπαθή Ποζόηηηα  

έωρ 

Σιμή 
(€) 

Κόζηορ 
σωπίρ 
ΦΠΑ 

Γηαλπθηεξεχζεηο ζε κνλφθιηλν δσκάηην ζηελ πφιε ηνπ Υάζθνβν 
Βνπιγαξίαο  ζε μελνδνρεία ηξηψλ ή/θαη ηεζζάξσλ αζηέξσλ. 

20 56,45 1129,00 

Μεηαθηλήζεηο κε επηβαηηθφ απηνθίλεην ή απηνθίλεηα, ελφο έσο ηεζζάξσλ 
αηφκσλ θάζε θνξά, απφ ην νπθιί ζην Υάζθνβν κε επηζηξνθή. 

6 42,34 254,04 

ΤΝΟΛΟ Αξίαρ σωπίρ ΦΠΑ   1383,04 

Αξία ΦΠΑ 24%   331,93 

Αξία με ΦΠΑ   1714,97 
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ΣΜΗΜΑ 3 Λοιπέρ δπάζειρ ππογπάμμαηορ 
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ  

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε Δλεκεξσηηθνχ workshop ζην νπθιί ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ 
πξνζηαζία ηεο ζην δάζνο 

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε Σειεηή εγθαηλίσλ γηα ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θσηηάο 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ «Fire Detection» 

 ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε γηα Μπξνζνχξεο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ «Fire Detection» 

 Πξαγκαηνπνίεζε Δλεκεξσηηθψλ δξάζεσλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ 

 Γεκηνπξγία ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο (Logo) ηνπ έξγνπ 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 5 Ξχιηλσλ Πηλαθίδσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κε ζέκα ηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 30 ψξεο δηεξκελεία απφ ηα Διιεληθά ζηα Βνπιγαξηθά θαη αληίζηξνθα 

 Έσο θαη 6 δηαιείκκαηα γηα θαθέ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηνπ έξγνπ ζην νπθιί. 
 
Οη ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη 20.905€ κε ην ΦΠΑ θαη πξνδηαγξαθέο ηνπο 
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ: 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΛΟΙΠΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑ 3 Λοιπέρ δπάζειρ ππογπάμμαηορ 
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ  

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε Δλεκεξσηηθνχ workshop ζην νπθιί ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ 
πξνζηαζία ηεο ζην δάζνο 

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε Σειεηήο εγθαηλίσλ γηα ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θσηηάο 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ «Fire Detection» 

 ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε γηα Μπξνζνχξεο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ «Fire Detection» 

 Πξαγκαηνπνίεζε Δλεκεξσηηθψλ δξάζεσλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ 

 Γεκηνπξγία ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 5 Ξχιηλσλ Πηλαθίδσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κε ζέκα ηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 30 ψξεο δηεξκελεία απφ ηα Διιεληθά ζηα Βνπιγαξηθά θαη αληίζηξνθα 

 Έσο θαη 4 δηαιείκκαηα γηα θαθέ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηνπ έξγνπ ζην νπθιί. 
 
Οη ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη 18084,74€ κε ην ΦΠΑ θαη πξνδηαγξαθέο ηνπο 
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ: 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 
Δνημεπωηικό workshop ζηο οςθλί  
πγθεθξηκέλα αθνξά πξαγκαηνπνίεζε ελφο ελεκεξσηηθνχ workshop γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ζηελ 
πφιε ηνπ νπθιίνπ, ζην νπνίν εθηηκάηαη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ πεξί ηα 50 άηνκα. Θα ρξεηαζηεί έληππν πιηθφ, 
coffee break, εηδηθνί νκηιεηέο, banner θαη πιήξσο εμνπιηζκέλνο ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ ελεκεξσηηθνχ 
εξγαζηεξίνπ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη: 

 ηνλ γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή 1 banner γηα ην ελεκεξσηηθφ workshop. Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ banner νξίδνληαη παξαθάησ. 

 ηελ πξαγκαηνπνίεζε 2 coffee breaks κε ηνπιάρηζηνλ εκθηαισκέλν λεξφ, θαθέ, ρπκνχο, βνπηήκαηα, 
θέηθ θαη ηπξνπηηάθηα. Δπίζεο πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζεξβίηζηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεηαζηεί ε εθδήισζε θαη ην service  ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 ηνλ γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ έληππνπ πιηθνχ ηνπ ελεκεξσηηθνχ workshop, πνπ 
πεξηιακβάλεη: πξφζθιεζε, αθηζέηα θαη θάθειν κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Δπίζεο πεξηιακβάλεη 
έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ νξίδνληαη 
παξαθάησ.  

 ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ νκηιεηψλ ηνπ ελεκεξσηηθνχ 
εξγαζηεξίνπ. Οη νκηιεηέο ζα είλαη ηξεηο θαη φινη ηνπο ζα έρνπλ εηδηθφηεηα ζρεηηθή κε ηελ πξνζηαζία 
ηνπ δάζνπο θαη ηε δαζηθή βηνπνηθηιφηεηα. Οη νκηιεηέο ζα ππνδεηρζνχλ απφ δήκν νπθιίνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν. 

 ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπ ελεκεξσηηθνχ workshop θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ.  

 ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ workshop 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Banner γηα ην ελεκεξσηηθφ workshop είλαη: 

 Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηηο 
νδεγίεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ 
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 Γηαζηάζεηο: 0,80Υ2,00 (κέηξα) ηνπιάρηζηνλ 

 Τιηθφ: 500gsm PVC, matt 

 Πνζφηεηα: 1 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έληππνπ πιηθνχ γηα workshop είλαη: 

 Φάθεινο  Παξνπζίαζεο (Folder) κε αλαιπηηθφ Πξφγξακκα  
o Μνλφρξσκνο θάθεινο ζπλεδξίνπ ράξηηλνο 
o Να θέξεη ην logo ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσκέλν ή ζε απηνθφιιεην 
o Μέγεζνο θαηάιιειν γηα λα ρσξάεη έληππα Α4 
o ην θάθειν λα πεξηέρνληαη θαη’ ειάρηζηνλ:  

 Μπινθ 20 θχιισλ  
 ηπιφ 
 Πξφγξακκα workshop 

o Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ θαθέισλ:  50 (30 ζηα ειιεληθά, 20 
ζηα αγγιηθά). 

 Αθηζέηα   
o Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κε ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
o Σεηξαρξσκία    
o Γηάζηαζε: ηνπιάρηζηνλ Α2 
o Πνηφηεηα ράξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120 gsm 
o  Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ:  30 

 Πξνζθιήζεηο  
o Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κε ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
o Μνλνρξσκία    
o Γηάζηαζε: ηνπιάρηζηνλ 20εθ Υ 10 εθ 
o Πνηφηεηα ράξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120gsm 
o Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ: 100 (80 ζηα ειιεληθά, 20 

ζηα αγγιηθά)  

 Φπιιάδην 
o Σα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζα αθνξνχλ ην έξγν “Fire Detection” θαη ζα παξνπζηάδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 
o Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κε ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
o Γιψζζεο: Σα θείκελα ηνπ θπιιαδίνπ ζα είλαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά 
o Μνξθή: 2-πηπρν κε αλάπηπγκα ηνπιάρηζηνλ 40x29cm 
o Δθηχπσζε θαη ζηηο δχν φςεηο ηνπ θπιιαδίνπ 
o Πνηφηεηα ράξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120gsm,  
o εθηχπσζε: ηεηξαρξσκία 
o εξγαζίεο: ζπγγξαθή θαη ινγνηερληθή επηκέιεηα θεηκέλσλ ζηελ Διιεληθή, Αγγιηθή γιψζζα, 

εχξεζε ή παξαγσγή, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (ηνπιάρηζηνλ 5 
θσηνγξαθίεο), 

o Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ: 150 
Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ.  
Ζ εθδήισζε ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη λα πξνσζεζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ ζπλεξγαζία 
ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ.  
Παξάιιεια ε πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη,  ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο, 
πξνβιέςεηο γηα:   

 πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο 

 πξνηεηλφκελνπο ρξφλνπο δηεμαγσγήο  

 πξφηππα αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθδειψζεσλ 

 πξνηεηλφκελε ζχλζεζε coffee break  
Γηα ηελ εθδήισζε ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί θάθειν κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο θαη θπξίσο 
θσηνγξαθίεο, πξαθηηθά θαη ελππφγξαθν θαηάινγν ησλ ζπκκεηερφλησλ κε φια ηα βαζηθά πξνζσπηθά 
ζηνηρεία ηνπο θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηψλ. Ο θάθεινο απηφο ζα απνηειεί κέξνο ηνπ αληίζηνηρνπ 
παξαδνηένπ. 
Γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 

 πξφζθιεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν νπθιίνπ φισλ ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ αξρψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά 

 πξφζθιεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ 

 έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ πξηλ ην workshop θαη απνζηνιή ζηα ΜΜΔ 
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 έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ κεηά ην workshop θαη απνζηνιή ζηα ΜΜΔ 

 πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο ην νπνίν ζα παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ workshop κε ζθνπφ 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 

 κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε γηα ηνπο νκηιεηέο θαη κηθξφθσλν γηα ην θνηλφ 

 ηε θσηνγξάθεζε ηνπ workshop 

 νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ θαη θσηνηππίεο 

 ην ηξαπέδη ηνπ πάλει 

 εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηξεηο (3) νκηιεηέο 100€/άηνκν θαη εκέξα 
 
 
Σελεηή εγκαινίων  
πγθεθξηκέλα αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηειεηήο εγθαηλίσλ ηνπ έξγνπ ζηελ πφιε ηνπ νπθιίνπ, ζηελ 
νπνία αλακέλεηαη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ πεξί ηα 35 άηνκα. Θα ρξεηαζηεί έληππν πιηθφ, catering, ζπλέληεπμε 
ηχπνπ. Σα εγθαίληα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν δήκνο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη: 

 ηελ εζηίαζε (κπνπθέ) φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (35 άηνκα) κε ηνπιάρηζηνλ 1 είδνο νξεθηηθνχ, 2 είδε 
θξχνπ πηάηνπ, 1 είδνο επηδφξπηνπ θαη πνηά (θξαζί, κεηαιιηθφ λεξφ, αλαςπθηηθά ηχπνπ cola, 
ιεκνλάδα) ζε απεξηφξηζηε πνζφηεηα 

 ηνλ γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ έληππνπ  πιηθνχ ηεο ηειεηήο. Απηά αθνξνχλ ηελ 
παξαγσγή ηεο πξφζθιεζεο, ηεο αθηζέηαο θαη ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. (γηα ηα 35 άηνκα πνπ ζα 
παξεπξεζνχλ). Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ νξίδνληαη παξαθάησ.  

 ην θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπ ελεκεξσηηθνχ εξγαζηεξίνπ.  

 ην θφζηνο ελνηθίαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην 

 ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλέληεπμεο ηχπνπ 

 ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηειεηήο 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έληππνπ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο πξνβνιήο θαη νξγάλσζεο ηεο ηειεηήο θαη ηνπ 
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ην έξγν είλαη: 

 Αθηζέηα   
o Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε  ηελ νπηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
o Σεηξαρξσκία    
o Γηάζηαζε: ηνπιάρηζηνλ Α2 
o Πνηφηεηα ράξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120gsm 
o  Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ:  20 

 Πξνζθιήζεηο  
o Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ νπηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
o Μνλνρξσκία    
o Γηάζηαζε: ηνπιάρηζηνλ 20cmΥ10cm  
o Πνηφηεηα ράξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120gsm 
o Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ: 70 (50 ζηα ειιεληθά, 20 ζηα αγγιηθά) 

 Φπιιάδην 
o Σα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζα αθνξνχλ ην έξγν “Fire Detection” θαη ζα παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ ην 

θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 
o Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλνο κε ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ νπηηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
o Γιψζζεο: Σα θείκελα ηνπ θπιιαδίνπ ζα είλαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά 
o Μνξθή: 2-πηπρν κε αλάπηπγκα ηνπιάρηζηνλ 40x29cm 
o Δθηχπσζε θαη ζηηο δχν φςεηο ηνπ θπιιαδίνπ 
o Πνηφηεηα ράξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120gsm  
o εθηχπσζε: ηεηξαρξσκία 
o εξγαζίεο: ζπγγξαθή θαη ινγνηερληθή επηκέιεηα θεηκέλσλ ζηελ Διιεληθή, Αγγιηθή γιψζζα, εχξεζε ή 

παξαγσγή, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (ηνπιάρηζηνλ 5 θσηνγξαθίεο), 
o Καη’ ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ: 50 

Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ.  
Ζ εθδήισζε ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη λα πξνσζεζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν κε ηε ζπλεξγαζία 
ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ.  
Παξάιιεια ε πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη,  ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο, 
πξνβιέςεηο γηα:   

 πξνηεηλφκελνπο ρξφλνπο δηεμαγσγήο  

 πξνηεηλφκελε ζχλζεζε κπνπθέ  
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Γηα ηελ εθδήισζε ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί θάθειν κε θσηνγξαθίεο ηεο εθδήισζεο. Ο θάθεινο απηφο ζα 
απνηειεί κέξνο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. 
Γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε ηεο ηειεηήο ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 

 πξφζθιεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν νπθιίνπ φισλ ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ αξρψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά 

 αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ 

 πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο ην νπνίν ζα παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο ηειεηήο κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 

 ηελ θσηνγξάθεζε ηεο ηειεηήο 

 πξφζθιεζε δεκνζηνγξάθσλ θαη νξγάλσζε ζπλέληεπμεο ηχπνπ 

 έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ πξηλ ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ θαη απνζηνιή ζηα ΜΜΔ 

 έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ κεηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ θαη απνζηνιή ζηα ΜΜΔ 
Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ. 
ηνλ ρψξν ησλ εγθαηλίσλ ζα δηνξγαλσζεί ζπλέληεπμε ηχπνπ κε ζέκα ηελ ελεκέξσζε γηα ην ζχζηεκα 
αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ νπνία ζα πξνζθιεζνχλ δεκνζηνγξάθνη απφ ηελ δηαζπλνξηαθή πεξηνρή. 
 
 
Γημιοςπγία ιζηοζελίδαρ 
Θα δεκηνπξγεζεί ηζηνζειίδα γηα ην έξγν. Πξνδηαγξαθέο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη νη παξαθάησ: 
 Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ππνρξεσηηθά ζε ηξεηο γιψζζεο (ειιεληθά, βνπιγαξηθά, 

αγγιηθά). Οη κεηαθξάζεηο ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ ζηα Αγγιηθά θαη Βνπιγαξηθά ή αληίζηξνθα είλαη 
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ζ νλνκαζία ηεο ηζηνζειίδαο (ην domain name ηεο) ζα πξέπεη λα είλαη απιή, ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν 
ηνπ έξγνπ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα ηαηξηάδεη κε ην αθξσλχκην ηνπ έξγνπ 

 Θα ιεηηνπξγεί κε δηθφ ηεο domain name θαη δελ ζα είλαη κέξνο κηαο άιιεο ηζηνζειίδαο 
 Θα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ: 

o πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν, ηε θχζε ηνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα νθέιε γηα ηελ πεξηνρή 
θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

o βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εηαίξνπο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε απηνχο 
o εηδηθή/εο θαηεγνξία/εο ζηελ νπνία ν νπνηνζδήπνηε ζα κπνξεί λα βξεη ην επηθνηλσληαθφ πιηθφ ηνπ 

έξγνπ, φπσο δειηία ηχπνπ, ελεκεξσηηθά δειηία, πξνζθιήζεηο, αθίζεο, θσηνγξαθίεο θαη links) 
o ηηο απαξαίηεηεο αλαθνξέο γηα ην πξφγξακκα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ. φπσο νξίδνληαη 

ζηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
o ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

 Να αθνινπζεί πιήξσο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  Interreg 
 Να αθνινπζεί πιήξσο ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
 Να είλαη ζπκβαηή κε θηλεηά 
 Να είλαη ζπκβαηή κε φινπο ηνπο browser ζε ππνινγηζηή 
 Να έρεη πξνζβαζηκφηεηα Α.Μ.Δ.Α. 
 
Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ. 
 
ΒΑΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
1. Σν εηθαζηηθφ πεξηβάιινλ (layout) ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα είλαη ιηηφ, δηαθξηηηθφ θαη ζχγρξνλν, δίλνληαο 

έκθαζε ζην πεξηερφκελν. 
2. Λεηηνπξγηθά, φια ηα layouts ζα πξέπεη λα είλαη πινπνηεκέλα κε ηερληθή responsive, ψζηε νη ζειίδεο λα 

πξνζαξκφδνληαη απηφκαηα ζηηο δηαζηάζεηο ησλ νζνλψλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο 
(PCs, tablets, smartphones). 

3. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνρψξνπ ζα πξέπεη λα γίλεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν,  κε ζχγρξνλε ηερλνινγία, κε 
ρξήζε δπλαηνηήησλ ηεο HTML5 θαη αμηνπνίεζε ηεο JAVASCRIPT ή άιιε. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
Αλάδνρνο πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ηερλνινγίεο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, 
γεληθψο θαη εηδηθψο. 

4. Να γίλεηαη ρξήζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ (web standards) κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ W3C γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ (XHTML, CSS). 

5. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ - ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη σο δηαθξηηέο επηινγέο, θάζε έλα απφ 
ηα ζέκαηα αλάξηεζεο, πνπ ππνζηεξίδεη ν ηζηνρψξνο, εκθαλίδνληαο φιεο ζε δχν administrators θαη 
ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο κφλν απηέο πνπ ππάξρεη δηθαίσκα - ζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ, ψζηε 
θάζε αλάξηεζε λα γίλεηαη κέζσ θφξκαο (web-based form), λα είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζην (δει. ζα απαηηεί 
ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο θηλήζεηο απφ ην ρξήζηε), ελψ ην πεξηβάιινλ ζα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  . 
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6. Να δηαζθαιίδεηαη, θπξίσο απφ ην ζχζηεκα, ε νκνηνκνξθία ζηελ εκθάληζε ησλ αλαξηήζεσλ,  θαηά 
ζεκαηηθή ελφηεηα θαη φρη απφ ην ρξήζηε. 

7. Σν πεξηερφκελν ζα είλαη ζε κνξθή ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη κνξθνπνηεκέλν θείκελν, θσηνγξαθίεο, ήρν 
θαη video.  

8. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνρψξνπ λα γίλεηαη ζην ίδην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, πνπ 
εκθαλίδνληαη θαη νη ζειίδεο κε ην πεξηερφκελν. 

9. Να γίλεη ελζσκάησζε θψδηθα «google analytics», γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο. 
10. Ζ ηζηνζειίδα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ κηα αλαθνξά γηα θαζέλα, απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα, φπνπ ζα γίλεηαη 
εκθαλέο φηη ηα θαιχπηεη - ζε θάπνηα απφ απηά κπνξεί λα ππάξμεη πεξεηαίξσ αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζηεί ζαθέζηεξνο ν ηξφπνο θάιπςεο. 
ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ -WEBHOSTING 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηε θηινμελία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζε high - availability servers είηε δηθήο 
ηνπ ππνδνκήο, είηε ζε αλεμάξηεην data center επξηζθφκελν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ππφ ηελ επζχλε ηνπ. 
Ζ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ζα πξέπεη λα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ. 
Αλαιπηηθά: 
H θηινμελία (web hosting) ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζηνπο web servers ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλεη ηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γηάξθεηα θηινμελίαο έλα (1) έηνο, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηζηνρψξνπ. 

 Domain name  

 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο κε ειάρηζην ηα 5 GB 

 Σνπιάρηζηνλ 4 POP3/SMTP e-mail accounts   

 Web mail 

 Web-base δηαρείξηζε ησλ e-mail accounts 

 Μεληαία θίλεζε δεδνκέλσλ απεξηφξηζηε 

 Backup 24/7 
 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ -TECHNICAL SUPPORT 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη, επηπιένλ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζε επίπεδν 
επίβιεςεο, επηδηφξζσζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζε 
θαζεκεξηλή θαη νινήκεξε βάζε 7 x 24 (7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 24 ψξεο ηελ εκέξα), γηα έλα (1) έηνο απφ 
ηελ παξαιαβή ηνπ ηζηνρψξνπ. 
Δπηπιένλ, ζα παξέρεη απνκαθξπζκέλε (ηειεθσληθή ή κέζσ ΖΤ) ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο δηαρεηξηζηέο 
πεξηερνκέλνπ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 
 
Μπποζούπερ δημοζιόηηηαρ (2000 κομμάηια)  
Θα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ηα νπνία ζα απνηεινχληαη απφ θείκελν θαη θσηνγξαθίεο: 

 Δμψθπιιν 
 Πεξηερφκελα 
 Πεξίιεςε έξγνπ 
 Γεληθνί ηφρνη ηνπ Έξγνπ 
 Δηδηθνί ηφρνη ηνπ Έξγνπ 
 Απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ 
 Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο 
 Οδεγίεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
 Βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ 
 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζηελ ππφινηπε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή 
 Γηαρείξηζε ηεο δεκηνπξγνχκελεο ηερλνγλσζίαο 
 Παθέηα εξγαζηψλ (πεξηγξαθή) 
 πλάθεηα ησλ εηαίξσλ – Γηαθξαηηθή πλεξγαζία 
 Πξνθίι ησλ εηαίξσλ 
 Δπηθνηλσλία κε ηνπο εηαίξνπο  

Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο είλαη νη αθφινπζεο: 
 Γιψζζεο: Σα θείκελα ηνπ θπιιαδίνπ ζα είλαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά 
 Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή.  
 Θα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
 Θα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
 Όζνλ αθνξά ηελ έληππε έθδνζε πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

o Γηαζηάζεηο θχιινπ: ηνπιάρηζηνλ Α5 
o Βηβιηνδεζία  
o Σνπιάρηζηνλ 8 ζειίδεο 
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o Έγρξσκν - Σεηξαρξσκία 
o Πνηφηεηα Υάξηνπ: ηνπιάρηζηνλ 120 

 Όζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή έθδνζε πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
o Έθδνζε θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε ηζηνζειίδα ρσξίο λα απαηηείηαη ν επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο λα έρεη άιιν ινγηζκηθφ γηα λα ην δηαβάζεη 
Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ. 
 
 
Δνημεπωηικέρ δπάζειρ ζηα ζσολεία  
Γενικά 
ε φια ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ηα Γπκλάζηα θαη ηα Λχθεηα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ θαη άιια πεξηθεξεηαθά – 
γεηηνληθά ζρνιεία ζηνλ Δζληθφ Πάξθν Γαδηάο –Λεπθίκεο νπθιίνπ, ζπλνιηθά ζε 20 ζρνιεία πνπ ζα ππνδείμεη 
ν Γήκνο νπθιίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ: 
1. Θα δηαηεζεί έλα παθέην κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  Σν παθέην ζα πεξηιακβάλεη έλα πεξηβαιινληηθφ παηρλίδη 

πνπ ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηελ παηγληψδε δηαδηθαζία, λα αλαθαιχςνπλ ην 
Δζληθφ Πάξθν θαη λα πξαγκαηεπηνχλ θαίξηα δεηήκαηα. 

2. Δπίζεο ζα ππνβνεζεζεί ε δηνξγάλσζε δηαγσληζκνχ θσηνγξαθίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία κε ηελ: 

 Υνξήγεζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο ζε θάζε έλα απφ απηά 

 Σελ δηνξγάλσζε έθζεζεο θσηνγξαθίαο κε ηηο θαιχηεξεο θσηνγξαθίεο θάζε ζρνιείνπ ζε ρψξν πνπ 
ζα δηαζέζεη ν Γήκνο νπθιίνπ. 

 
Δνημεπωηικέρ δπάζειρ ζε 20 ζσολεία ζηην εςπύηεπη πεπιοσή ηος Δθνικού Πάπκος ηος Γήμος 
οςθλίος Γαδιάρ –Λεςκίμηρ οςθλίος 
Θα δηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν, ζε φια ηα παξαπάλσ ζρνιεία επηηξαπέδην παηρλίδη, φπσο π.ρ. έλα είδνο 
«θηδάθη» κε πηφληα θαη δάξηα, πνπ ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηελ παηγληψδε 
δηαδηθαζία, λα αλαθαιχςνπλ ην Δζληθφ Πάξθν θαη λα πξαγκαηεπηνχλ θαίξηα δεηήκαηα, θαη ηδηαίηεξα: ηνπο 
θηλδχλνπο απφ θσηηά, ηνπο θηλδχλνπο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θ.α. Ζ 
εθηχπσζε ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ ζα είλαη ςεθηαθή εθηχπσζε ζε απηνθφιιεην κε πιαζηηθνπνίεζε θαη 
επηθνιιεκέλν ζε πιηθφ Forex πάρνπο 3mm, δηαζηάζεσλ Α3 ηνπιάρηζηνλ κε δπλαηφηεηα δίπισζεο ζηελ 
κέζε.  Σν παηρλίδη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππν, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 
Γαδηάο-Λεπθίκεο -νπθιίνπ θαη λα κελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  Σν παηρλίδη 
καδί κε ηα δάξηα κεγέζνπο 20mm ηνπιάρηζηνλ, ηα πηφληα (δηαθφξσλ ρξσκάησλ χςνπο  30mm ηνπιάρηζηνλ) 
θαη ηηο νδεγίεο ηνπ παηρληδηνχ ζηα Διιεληθά, ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ράξηηλν θνπηί δηαζηάζεσλ 25Υ35cm 
ηνπιάρηζηνλ. 
 
 
Δκδηλώζειρ ζηα ζσολεία ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην εςπύηεπη 
πεπιοσή ηος Δθνικού Πάπκος ηος Γήμος οςθλίος Γαδιάρ –Λεςκίμηρ οςθλίος 
ηα ζρνιεία ζα δηνξγαλσζεί δηαγσληζκφο θσηνγξαθίαο κε ζέκα ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη 
έκθαζε ζην εζληθφ πάξθν Γαδηάο – νπθιίνπ - Λεπθίκεο. Ο δηαγσληζκφο ζα νξγαλσζεί απφ ηελ αληίζηνηρε 
δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο θαη ηνπο δηδάζθνληεο. Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ζε θάζε ζρνιείν κία 
θσηνγξαθηθή κεραλή γηα ηελ ππνζηήξημε απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο νδεγίεο πινπνίεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή ζα είλαη Κάκεξα  ηχπνπ Compact πνπ θαη’ ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απηφκαην επηινγέα ζθελήο 

 Απφζβεζε ζακπψκαηνο θίλεζεο 

 Απηφκαηε Δζηίαζε 

 Δλζσκαησκέλν Flash 

 ζήθε 

 Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ 15 Megapixels 

 Οπηηθφ Ενπκ : 5x 

 Φεθηαθφ Ενπκ: 4x 

 Σχπνο Αηζζεηήξα: CCD 

 Οζφλε LCD ηνπιάρηζηνλ 2.5" 

 Δγγξαθή Video HD ηνπιάρηζηνλ 700p 

 Γηαζέζηκεο Θέζεηο ISO: ISO 80 έσο 1600 

 Σχπνο Κάξηαο Μλήκεο:  SD, SDHC, SDXC 

 Μπαηαξίεο:  AA  

 Οδεγίεο ρξήζεηο ζηα Διιεληθά 
Παξαδνηέν απηήο ηεο δξάζεο ζα είλαη:  
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 ηα πξσηφθνιια παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ είηε αλά ζρνιείν είηε αλά 
δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο. 

 
Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ν αλάδνρνο ζα επηκειεζεί θαη ζα δηνξγαλψζεη έθζεζε θσηνγξαθίαο 
ζε ρψξν πνπ ζα δηαζέζεη ν Γήκνο νπθιίνπ. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη: 

 Παξαιαβή απφ ηα ζρνιεία ή ηηο Γηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζήο ησλ 
αξρείσλ κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ δηαθξίζεθαλ απφ θάζε ζρνιείν 

 Δθηχπσζε ζε θσηνγξαθηθφ ραξηί καη 200 έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 20Υ30cm 
(ηνπιάρηζηνλ ηηο 10 θαιχηεξεο απφ θάζε ζρνιείν) κε ιεπθφ πεξηζψξην ζε φιεο ηηο πιεπξέο. 

 Φξνληίδα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο νπθιίνπ. Οη 
θσηνγξαθίεο ζα είλαη αλαξηεκέλεο αλά ζρνιείν θαη ζα ππάξρεη γηα θάζε νκάδα επθξηλψο αλαξηεκέλν 
καδί κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά. Δπίζεο γηα θάζε 
θσηνγξαθία ζα ππάξρεη ιεδάληα κε ην φλνκα ηνπ καζεηή πνπ ηξάβεμε ηελ θάζε θσηνγξαθία θαη ην ζέκα 
ηεο θσηνγξαθίαο, αλ απηά είλαη δηαζέζηκα απφ ην αληίζηνηρν ζρνιείν, ζηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά. 

 Δπηκέιεηα, ζχληαμε θαη ζρεδηαζκφο εηζαγσγηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ Έθζεζε, ελδερνκέλσο κε ζρεηηθνχο 
ράξηεο, ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή, κε ηίηιν θαη επεμήγεζε ηνπ ζθεπηηθνχ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο 
Έθζεζεο. 

 Δπεμεξγαζία θαη ζχλζεζε παξερφκελνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ψζηε ε ζπλνιηθή Έθζεζε λα ιεηηνπξγεί κε 
ηξφπν νξγαλσκέλν, εχιεπην θαη θαηαλνεηφ γηα ηνλ επηζθέπηε, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαζρεζεί. 

 Δπνπηεία κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ ζην ρψξν ηεο Έθζεζεο, θαζψο επίζεο 
ζπλδξνκή θαη επνπηεία γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο Έθζεζεο κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Παξαδνηέν πιηθφ – Φπζηθφ αληηθείκελν έξγνπ 

 200 έγρξσκεο θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 20Υ30cm εθηππσκέλεο ζε θσηνγξαθηθφ ραξηί 
καη κε ιεπθφ πεξηζψξην ζε φιεο ηηο πιεπξέο, πξνο αλάξηεζε ζηελ Έθζεζε 

 εηζαγσγηθφ θείκελν γηα ηελ Έθζεζε, ελδερνκέλσο κε ζρεηηθνχο ράξηεο, ζηελ Διιεληθή θαη ηελ 
Αγγιηθή ζε εθηππσκέλε κνξθή,  πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηεο Έθζεζεο, επεμεγεκαηηθφ θείκελν 
κε ην ζθεπηηθφ θαη ηνλ ζθνπφ ηεο θαη ελδερνκέλσο ζρεηηθφ ράξηε, πξνο αλάξηεζε ζηελ Έθζεζε καδί 
κε ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ έθζεζε 
Σν αλσηέξσ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 
 
 
Γημιοςπγία ηηρ οπηικήρ ηαςηόηηηαρ ηος έπγος 
Μηα εληαία νπηηθή ηαπηφηεηα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί γηα ην έξγν, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη μεθάζαξα κελχκαηα θαη θαιήο 
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο νπηηθή επηθνηλσλία.  
Ζ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ εζληθή, θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Interreg 

 λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζε έληππν φζν θαη ζε ςεθηαθφ πιηθφ πξνψζεζεο θαη 
δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ 

 λα είλαη εχθνια πξνζαξκφζηκε σο πξνο ην κέγεζνο 

 λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο σο πξνο ην ρξψκα θαη ζπγθεθξηκέλα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 
o έγρξσκε 
o αζπξφκαπξε 
o κε ελαιιαγή ηνπ νπδέηεξνπ ρξψκαηνο (ζθνπξφρξσκν θφλην, αλνηρηφρξσκν πεξηερφκελν) 

Παξαδνηέα φζνλ αθνξά ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
1. Logos ζε εχθνια επεμεξγάζηκε, έηνηκε πξνο εθηχπσζε θαη έηνηκε πξνο ρξήζε ζε άιιν ινγηζκηθφ 

ςεθηαθή κνξθή 
o Γεκηνπξγία logo γηα ην έξγν, ην νπνίν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ην logo ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ην logo ηεο Δ.Δ. 
o Πξνζαξκνγή ηνπ logo ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ην πξφηππν πνπ δίλεηαη ζηνλ 

νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ 
Σν logo ηνπ έξγνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη: 

 απζεληηθφ 
 ζε ζπλάθεηα κε ην έξγν 
 πξνζαξκφζηκν σο πξνο ην κέγεζνο: ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φισλ ησλ κεγεζψλ 

ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ρσξίο λα αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαη νη ιεπηνκέξεηέο ηνπ  
 πξνζαξκφζηκν σο πξνο ην ρξψκα: ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έγρξσκν, αζπξφκαπξν θαη ζε αληηζηξνθή νπδέηεξνπ ρξψκαηνο (ζθνχξν θφλην, αλνηρηφ logo) ρσξίο 
λα αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ  
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 απιφ θαη εχθνια απνκλεκνλεχζηκν 
2. Γεκηνπξγία slogan γηα ην έξγν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηα logos ηνπ έξγνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηεο Δ.Δ. Σν slogan ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη: 
 απζεληηθφ 
 ζε ζπλάθεηα κε ην έξγν 
 απιφ ζηε γιψζζα ηνπ 
 ζχληνκν 

3. Οξηζκφο ινηπψλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία λα ζπκπιεξψλνπλ ην logo θαη λα 
ζπλδένληαη κε απηφ: 
o Υξσκαηηθή παιέηα έξγνπ 

 
Όια ηα παξαδνηέα ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζε έληππε κνξθή, ζε ςεθηαθή επεμεξγάζηκε κνξθή θαη ζε 
ςεθηαθή κε επεμεξγάζηκε κνξθή.  
Όια ηα παξαπάλσ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ.  
 
Γιαλείμμαηα για καθέ  και γεύμα ζηιρ ζςνεδπιάζειρ ηων επιηποπών ηος έπγος ζηο οςθλί 
ε έσο 4 ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηνπ έξγνπ ζην νπθιί ζα παξέρεηαη: 

 Έλα δηάιεηκκα γηα θαθέ (Coffee break) γηα έσο 4 άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλεδξίαζε. Θα 
πεξηιακβάλεηαη θαθέο ή αλαςπθηηθφ ή ρπκφο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα,  λεξφ θαη βνπηήκαηα. 

 Έλα γεχκα θηινμελίαο γηα έσο 3 άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλεδξίαζε. Θα πεξηιακβάλεηαη 
θξχν ή δεζηφ πηάην, ζαιάηα θαη αλαςπθηηθφ. 

 
 
Ξύλινερ Πινακίδερ ζηο δάζορ με θέμα ηην πποζηαζία ηηρ βιοποικιλόηηηαρ  
Κνληά ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζα εγθαηαζηαζνχλ 5 κεγάιεο πηλαθίδεο γηα λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 
επηζθέπηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην δάζνο θαη γηα ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί ζχζηεκα 
θακεξψλ γηα αλίρλεπζε θσηηάο ζην δάζνο. 
Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πηλαθίδσλ 

 Να πεξηιακβάλνπλ κε απιφ ηξφπν θαη γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο 

 Να ελεκεξψλνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο γηα ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα αλίρλεπζεο θσηηάο 
 Να πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ηα logos ηνπ έξγνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ. 
 Να αθνινπζνχλ ηεο νδεγίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 
 Να είλαη μχιηλεο ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε πξάζηλα (θππαξηζζί)  γξάκκαηα 
 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ καζίθ μχιν πάρνπο ηνπιάρηζην 18mm. 
 Να έρνπλ πιάηνο 1,6m θαη ζπλνιηθφ ππέξγεην χςνο 195-200 m  
 Όια ηα μχιηλα ζηνηρεία ηεο πηλαθίδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε 3 ζηξψζεηο βεξλίθη λεξνχ 

εκπνηηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο. 
 Να αθνινπζεζεί ε λνκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ φζνλ 

αθνξά ηηο πηλαθίδεο 
 Να εγθαηαζηαζνχλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ φριεζεο πξνο ηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ εζληθνχ 

πάξθνπ 
 Να εγθαηαζηαζνχλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δήκνπ νπθιίνπ, ζε ζεκεία πξνζβάζηκα απφ 

ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πάξθνπ θαη ζηα νπνία ζα αλακέλεηαη λα έρνπλ ην κέγηζην αληίθηππν 
ελεκέξσζεο. 

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα φιεο ηηο πηζαλέο αδεηνδνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ησλ πηλαθίδσλ.  
 
Παξαδνηέα 
5 μχιηλεο πηλαθίδεο ζχκθσλεο κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο θαη εγθαηεζηεκέλεο εληφο ζπκθσλεκέλσλ 
ζεκείσλ ηνπ πάξθνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο πηλαθίδεο 
ηνπνζεηεκέλεο θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  
 
Κάζε πηλαθίδα πεξηιακβάλεη ηνπο νξζνζηάηεο, θαη ηελ επηθάλεηα ηνπνζέηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Φηάλεη 
κέρξη ππέξγεηνπ χςνπο 1,95 - 2,00m, ελψ ην πιάηνο ηεο είλαη 1,60m θαη ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην πνπ αθνινπζεί. 
Α. ΚΑΣΑΚΔΤΖ: 
Ζ πηλαθίδα πιεξνθφξεζεο απνηειείηαη απφ:  
1. Γχν (2) νξζνζηάηεο (ζηχινπο) απφ πξηζηή εκπνηηζκέλε μπιεία θσλνθφξνπ, δηαζηάζεσλ θαη’ ειάρηζηνλ 
8,8Υ8,8cm (ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο), ζπλνιηθνχ κήθνπο 2,40m, θαηάιιεια επεμεξγαζκέλε ψζηε λα κελ 
δεκηνπξγνχληαη αθκέο. Σν χςνο ησλ ππνζηπισκάησλ εθηφο εδάθνπο ζα είλαη 1,95 - 2,00m θαη ε θνξπθή 
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ηνπο ζα ζηξνγγπινπνηεζεί ζε χςνο 4cm δεκηνπξγψληαο ζηέςε. Σν ρξψκα ησλ νξζνζηαηψλ ζα είλαη ην 
θπζηθφ ρξψκα μχινπ. 
2. Σελ επηθάλεηα πιήξσζεο (ηνπνζέηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο) απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζαλίδεο, κήθνο 
1,60m, πιάηνπο 30cm, απφ πξηζηή πιαληζκέλε εκπνηηζκέλε μπιεία θσλνθφξνπ ηειηθνχ πάρνπο θαη’ 
ειάρηζηνλ 1,8cm,  ζηξνγγπιεκέλεο ζηηο νξηδφληηεο αθκέο, ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηαθφξπθε απφζηαζε 3 cm 
κεηαμχ ηνπο. Σν ρξψκα ηεο επηθάλεηαο πιήξσζεο ζα είλαη ην θπζηθφ ρξψκα μχινπ. 
Τπνρξεσηηθά: Ζ θάησ νξηδφληηα πιεπξά ηεο πηλαθίδαο (ηεο θάησ ζαλίδαο) ζα απέρεη απφζηαζε 85-90cm 
απφ ην έδαθνο. ε θάζε πεξίπησζε ε πεξηνρή ηεο πιεξνθνξίαο δε ζα μεπεξλάεη ην 0,95m απφ ην έδαθνο. Ζ 
πάλσ νξηδφληηα πιεπξά ηεο πηλαθίδαο (ηεο πάλσ ζαλίδαο) ζα ηνπνζεηεζεί 3cm απφ ηε ζηέςε ηνπ 
ππνζηπιψκαηνο 
Κάζε ζαλίδα ηεο πηλαθίδαο ζα βηδσζεί επάλσ ζε θάζε νξζνζηάηε κε 2 θαξφβηδεο ή θαζνλφβηδεο 
γαιβαληζκέλεο δηακέηξνπ 12mm θαη κήθνπο 110mm θαη πεξηθφριηα θαη ξνδέια, ζε απφζηαζε 25cm απφ ηα 
άθξα ηνπο δεμηά θαη αξηζηεξά θαη 10 cm απφζηαζε απφ ηε πάλσ θαη ηελ θάησ πιεπξά ηεο ζαλίδαο θάζε βίδα 
αληίζηνηρα. 
Σα πεξηθφριηα ζα είλαη θνπθσηά, ψζηε νη θαξφβηδεο ΝΑ ΜΖΝ ΔΞΔΥΟΤΝ ΣΟΤ ΟΡΘΟΣΑΣΖ γηα λα κελ 
ππάξρεη πεξίπησζε αηπρήκαηνο.  
Β. ΘΔΜΔΛΗΩΖ-ΠΑΚΣΩΖ:  
Ζ πηλαθίδα πξψηα ζπλαξκνινγείηαη ζην μπινπξγείν θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη θαη ζεκειηψλεηαη.  
Ζ εθζθαθή γηα ηε ζεκειίσζε γίλεηαη κέρξη βάζνπο 50cm θαη αθνχ πιεξσζνχλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 
πάρνπο 3-5cm πεξίπνπ, θαηαζθεπάδεηαη βάζε απφ ζθπξφδεκα C16/20 δηαζηάζεσλ 40x40x40cm, 
εκπνηηζκέλν κε ζηεγλσηηθφ κάδεο.   ε ρσκάηηλα δάπεδα ηα 5cm απφ πάλσ επηρσκαηψλνληαη πάληα ψζηε 
λα κε θαίλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
ην ηκήκα ησλ νξζνζηαηψλ πνπ εηζρσξεί ζην έδαθνο γίλεηαη απαξαίηεηα πηζζάξηζκα (θαη ν πάηνο), ην 
νπνίν ζα θηάλεη κέρξη χςνπο 2-3cm πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  
Όηαλ ζεκειηψλεηαη (δειαδή, ηνπνζεηείηαη) ε πηλαθίδα, πξέπεη νη αθκέο ηεο επηθάλεηαο πιήξσζεο λα είλαη 
ηειείσο νξηδφληηεο. Ζ κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ απφζηαζε λα είλαη 1,1 m πεξίπνπ (απφ άμνλα ζε άμνλα).  
Γ. ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ θαη ΛΟΓΟΣΤΠΧΝ:  
ηηο ζαλίδεο ηεο πηλαθίδαο ζα αλαγξαθζνχλ ηα θείκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία ζχκθσλα κε ην ζρέδην. 
Σα γξάκκαηα ηεο πηλαθίδαο  ζα είλαη απφ εηδηθφ απηνθφιιεην θχιιν βπληιίνπ, πιαζηηθνπνηεκέλν καη, 
εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, ήιηνο θιπ) - αληνρήο ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο (5έηε) - 
ρξψκαηνο πξάζηλνπ (θππαξηζζί), εθηφο απφ: 

 Σν Λνγφηππν ηνπ έξγνπ πνπ ζα είλαη ζην πξνβιεπφκελν ρξψκα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Interreg 
Διιάδα – Βνπιγαξία. 

 Σα Λνηπά ινγφηππα πνπ ζα αθνινπζνχληαη ηα ρξψκαηα ηνπ ζρεδίνπ πνπ αθνινπζεί. 
ηε ζπλέρεηα, ε θάζε ζαλίδα θαη θάζε νξζνζηάηεο ζα πεξαζηνχλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο κε εηδηθφ 
άρξσκν βεξλίθη λεξνχ εκπνηηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο. Άιιεο κνξθή βεξλίθη πνπ εκθαλίδεη “ιέπηα”, 
απαγνξεχεηαη, ελψ απαξαίηεην είλαη ην πέξαζκα κε 3 ζηξψζεηο.  
 
Γ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟ ΥΩΡΟ:  
Οη πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο ζα ηνπνζεηνχληαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο επίβιεςεο, ζηηο εμφδνπο ησλ 
νηθηζκψλ Λεπθίκκεο, νπθιίνπ, Γαδηάο,  Μάλδξαο θαη Αηζχκεο θαη επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ πνπ νδεγεί ζην 
Δζληθφ πάξθν Γαδηάο – Λεπθίκκεο - νπθιίνπ, ζε ηέηνηα ζεκεία πνπ ΓΔΝ ζα εκπνδίδεηαη ε αλάγλσζε ηνπο 
απφ θνληά. Θεσξείηαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟ λα ππάξρεη απνθιεηζκφο ηεο πηλαθίδαο ιφγσ παξθαξηζκάησλ 
απηνθίλεησλ θαη ιφγσ ηνπνζέηεζεο θάδσλ απνξξηκκάησλ εκπξφο ή παξάπιεπξα απηψλ. Γεληθά ζα πξέπεη 
λα είλαη ζε εκθαλή ζεκεία ηέηνηα ψζηε απφ φπνηα θαηεχζπλζε θαη αλ έξρνληαη νη δηεξρφκελνη λα κπνξνχλ λα 
αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε ηεο πηλαθίδαο.  
ε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δχζθνιν λα βξεζεί ηέηνηα ζέζε ζα ηνπνζεηείηαη θνληά ζε άιιε ζέζε κε παξφκνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο επίβιεςεο.  
Σν Πεξηερφκελφ ηεο είλαη εζηηαζκέλν ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ην ζχζηεκα εληνπηζκνχ θσηηάο ζην 
δάζνο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο, φπσο ζην ζρέδην πνπ αθνινπζεί.  
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ζα γίλεηαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο επίβιεςεο.    
Οη απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ είλαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
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Γιάπκεια – Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ 
Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη σο εμήο: 

 Ζ Οπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο ελφο κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 Οη μχιηλεο πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 Σν Δλεκεξσηηθφ workshop, νη κπξνζνχξεο ε Σειεηή εγθαηλίσλ, ε Γηεξκελεία θαη ηα δηαιείκκαηα θαθέ 
ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε εκεξνκελία/εο πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο νπθιίνπ. 
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 Οη Δλεκεξσηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο 
νπθιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. 

α/α Δξγαζία Γηάξθεηα ζε κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

1 Δλεκεξσηηθφ workshop ζην νπθιί       

2 Σειεηή εγθαηλίσλ       

3 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο       

4 Μπξνζνχξεο δεκνζηφηεηαο       

5 Δλεκεξσηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία       

6 Γεκηνπξγία ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ       

7 Γηεξκελεία       

8 Γηαιείκκαηα θαθέ θαη γεχκα       

9 Ξχιηλεο Πηλαθίδεο ζην δάζνο κε ζέκα ηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

      

 
 
Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ 
Ο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σκήκαηνο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 
Πεξηγξαθή Πνζφηεηα Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ 
Κφζηνο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Δνημεπωηικό επγαζηήπιο ζηο οςθλί      

1 baner γηα ην εξγαζηήξην 1ηεκ 80,65 80,65 

2 Coffee breaks γηα 50 άηνκα αλά ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην (Θα 
πξαγκαηνπνηεζεί 1 ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην) 

1 ηεκ 322,58 322,58 

Δθηππψζεηο θαη πιηθφ ηνπ ελεκεξσηηθνχ εξγαζηεξίνπ (πξνζθιήζεηο, 
πξνγξάκκαηα, θάθεινη θιπ) (γηα ηα 50 άηνκα πνπ ζα 
παξαθνινπζήζνπλ ην 1 ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην) 

50 ηεκ 4,84 242 

Φπιιάδηα θαη κπξνζνχξεο γηα ην ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην 150 ηεκ 1,21 181,5 

Αθίζεο ηνπ έξγνπ γηα ην ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην 30 ηεκ 4,03 120,9 

Παξνπζηαζηέο ελεκεξσηηθνχ εξγαζηεξίνπ (ζπλνιηθφ θφζηνο) (Θα 
παξνπζηάζνπλ 3 άηνκα αλά εξγαζηήξην) 

απνθνπή 2016,13 2016,13 

Κφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπ ελεκεξσηηθνχ 
εξγαζηεξίνπ 

απνθνπή 161,29 161,29 

Κφζηνο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ γηα ην ελεκεξσηηθφ εξγαζηήξην απνθνπή 161,29 161,29 

Σελεηή εγκαινίων   0 

 Catering - δξαζηεξηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην 
έξγν 

απνθνπή 483,87 483,87 

πλέληεπμε ηχπνπ - δξαζηεξηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο 
γηα ην έξγν 

απνθνπή 161,29 161,29 

Έληππν πιηθφ γηα ηελ ηειεηή εγθαηλίσλ (πξνζθιήζεηο, αθίζεο, 
ελεκεξσηηθφ πιηθφ - δξαζηεξηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο 
ηνπ έξγνπ 

απνθνπή 80,65 80,65 

Δνημεπωηικέρ δπάζειρ ζηα ζσολεία   0 

Γηνξγάλσζε έθζεζεο θσηνγξαθίαο ζην νπθιί απνθνπή 887,01 887,1 

Παξάδνζε θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ  20 ηεκ. 72,58  1451,60 

Πεξηβαιινληηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Δζληθνχ πάξθνπ 20 ηεκ. 62,9 1258,00 

Ιζηοζελίδα   0 

Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 1 ηεκ 1612,9 1612,9 

Μεηαθξάζεηο - ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάθξαζε ησλ 
θεηκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο (25 ζειίδεο) 

25 ζει. 16,13 403,25 

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδαο (50 ψξεο) 50 ψξεο 4,03 201,5 

Μπποζούπερ δεκνζηφηεηαο 2000 ηεκ απνθνπή 1612,9 1612,9 

Γημιοςπγία ηηρ οπηικήρ ηαςηόηηηαρ ηνπ έξγνπ 1 ηεκ 241,94 241,94 

Γιεπμηνεία  30ψξεο 24,19 725,70 

Γιαλείμμαηα για καθέ  και γεύμα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ 
ηνπ έξγνπ ζην νπθιί 

4 
δηαιείκκαηα 

40,32 161,28 
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Ξύλινερ Πινακίδερ ζην δάζνο γηα πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  5 ηεκ 403,23 2016,15 

ΤΝΟΛΟ Αξίαρ σωπίρ ΦΠΑ   14584,47 

Αξία ΦΠΑ 24%   3500,27  

Αξία με ΦΠΑ   18084,74 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 55 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο υγγραφής Τποχρεώσεων 

 

Η παρούσα υγγραφή Τποχρεώσεων αφορά στην Προμήθεια υστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών 

στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – ουφλίου και Υορτηγού Αυτοκινήτου τύπου pick-up  4Φ4, 

που απαιτούνται για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου “Fire Detection”, το οποίο έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής υνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" με βάση το Subsidy 

Contract με αρ. πρωτ. B2.6d.01/02-10-2017  της Managing Authority of the Objective “European 
Territorial Cooperation” Operational Programmes of the Ministry for Economy and Development, 

acting as the Managing Authority of the Cooperation Programme “Interreg V –A Greece-Bulgaria” 

2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5016093. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις  

 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
o α) Σου Ν. 4412/16 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16).  
o Σου N. 4013/2011 (ΥΕΚ 204 Α/15-9-2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων».   
o Σου Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
o Σου Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
o Σης ΚΤΑ 300488/19-4-2016 (ΤΠΑΤΔ) 
o Σου με αρ. Β2.6d.01/2-10-2017  συμβολαίου χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με την 

Ειδική Γενική Γραμματεία Διαχείρισης  του INTERREG για την υλοποίηση του έργου με 
ακρωνύμιο «ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION»). 

o Σου  από 7/9/2017 συμφωνητικού συνεργασίας (Partnership agreement) με τον Δήμο 
Φασκόβου για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE 
DETECTION»). 

o Σων από 4/9/2017 εγκεκριμένων, από την Διαχειριστική Αρχή, Application Form (Υόρμα 
αίτησης), Justification of the Budget (αιτιολόγηση προϋπολογισμού) και Procurement Plan 
(σχεδίου προμηθειών). 

Επίσης ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, τα Διατάγματα, οι Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λπ., που 

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 

Άρθρο 3ο 

υμβατικά στοιχεία 

 

υμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  
1) Η διακήρυξη δημοπρασίας.  

2) Η οικονομική προσφορά. 

3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

4) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

5) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

6) Η Σεχνική Περιγραφή 
 

Άρθρο 4ο 

Προσφορές 
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τρία το πολύ τμήματα της προμήθειας 

και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, όπως αυτά διακρίνονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε 

τμήματος της προμήθειας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για ολόκληρη την 

ποσότητα του κάθε τμήματος καυσίμων που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 

Άρθρο 5ο 

Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μετά από ηλεκτρονικό συνοπτικό διαγωνισμό και σύμφωνα 

με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ουφλίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 6ο  

Εγγύηση συμμετοχής 

 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 
 

 

Άρθρο 7ο  

ύμβαση 

 

Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου ουφλίου σύμφωνα 
με την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών. 

ε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων για κάθε 

τμήμα  

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 105 

του Ν. 4412/2016 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες 
εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

 

 

Άρθρο 8ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία 

αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της 

αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Υ.Π.Α.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμος ή νομικό 

πρόσωπο) με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του 

Τπουργείου Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου, ή στα κράτη-μέρη της υμφωνίας 

Δημοσίων υμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 

(Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια του Σαμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με  παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

 

Άρθρο 9ο  

Παραλαβή Τπηρεσιών 

 
Η παραλαβή των υπηρεσιών που προμηθεύτηκε ο Δήμος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

208 του Ν. 4412/2016 παρουσία του αναδόχου. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών εξετάζεται η 

καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της 
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σύμβασης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προμήθεια υπηρεσιών ο ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης υπηρεσίας, ο φορέας (ο 

Δήμος ή το νομικό πρόσωπο)  δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό 

προμήθεια υπηρεσιών ή στη μείωση του τιμήματος. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
 

 

Άρθρο 10ο  

Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 

 

ε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η 
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή 

από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δε δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό παροχή 

υπηρεσιών, μπορούν να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  
 

 

Άρθρο 11ο  

Ελαττωματικές Τπηρεσίες 

 

Εάν οι υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει 

με νέες που θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης σε διάστημα 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

 

 

Άρθρο 12ο  

Υόροι – τέλη - κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 

Άρθρο 13ο  

Πληρωμές 

 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η 

επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα 
των Τπηρεσιών.  

Ο προμηθευτής (Μόνο για τα τμιματα 1 και 3)  μπορεί να επιλέξει τρόπο πληρωμής με τθ 
χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με τθν 
κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των Υπθρεςιϊν. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ104 το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ 

                                                           
104

 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ 
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Άρθρο 14ο  

Σόπος παράδοσης και διάρκεια σύμβασης 

 

Οι υπηρεσίες παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου ουφλίου στο ουφλί 
Τπάρχει δυνατότητα της παράτασης των συμβάσεων χρονικά μέχρι το 50% της διάρκειας της,  

ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να πραγματοποιήσει την παροχή 

υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Περιγραφή – Προδιαγραφές του αντίστοιχου 
τμήματος και με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.  

 

 

Άρθρο 15ο  

Έξοδα δημοσίευσης 

 

Σα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο/τους αναδόχους προμηθευτή/ές αναλογικά με την 
αξία της σύμβασης. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- *ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ+ 

 

*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ με 
βάςθ τθν τυποποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, θ οποία κα ανταποκρίνεται: α+ ςτισ 
καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα  κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν 
κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείουενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ 
διακιρυξθ.,  

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *Διμοσ Σουφλίου] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΒΑΣ. ΓΕΩΓΙΟΥ 180, 68400 ΣΟΥΦΛΙ] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΜΑΙΑ ΣΙΔΕΑ] 
- Τθλζφωνο: *2554350131] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *dim@0890.syzefxis.gov.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.soufli.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΕΓΟΥ «FIRE DETECTION» ΤΟΥ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΙΑ με CPVs 79417000: Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα αςφαλείασ, 
63510000: Υπθρεςίεσ Ταξιδιωτικϊν πρακτορείων και ςυναφείσ υπθρεςίεσ, 22140000: 
Ενθμερωτικά ζντυπα,  79950000: Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων, 79540000: 
Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ, 34992000: Ρινακίδεσ και φωτεινζσ πινακίδεσ, 72212224: Υπθρεςίεσ 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ ιςτοςελίδων+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΤΜΗΜΑ 1: Αναλφςεισ – αναφορζσ, 
ΤΜΗΜΑ 2: Υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ, ΤΜΗΜΑ 3: Λοιπζσ δράςεισ προγράμματοσ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Αρ. 
Ρρωτ. Διακιρυξθσ 12045/21-11-2019] 

 

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

http://www.hsppa.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

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

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

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   ],  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

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

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

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

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

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........] 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

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

*……..........................+ 
 
(για το τμιμα 1 και μ3) 
 
 
*……+ 

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

*……+ 

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

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

*……+ 

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

*....……+ 

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

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 





 

Σελίδα 80 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 

Τμιμα 1: 

 

(Στοιχεία προςφζροντα) 

 

 

Ρροσ 

ΔΘΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
 

Για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο «Αναλφςεισ - αναφορζσ», όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθ με 

αρ. πρωτ.  ……./….-….-2019 πρόςκλθςθ ςασ,  προςφζρουμε τθν ςυνολικι τιμι των …………(τιμι 

ολογράφωσ)……………………… (…..(τιμι αρικμθτικϊσ)…€) χωρίσ ΦΡΑ, που αναλφεται όπωσ 

παρακάτω: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ Μον. Ροςότθτα Τιμι 
Μονάδασ (€) 

 

1 Ανάλυςθ αποτίμθςθσ κινδφνου του δάςουσ 
ςτο εκνικό πάρκο Δαδιάσ -Λευκίμμθσ - 
Σουφλίου  

Ανκρ/ 
μινεσ 

1   

2 Ανάλυςθ των Δυνατοτιτων του Συςτιματοσ 
Ανίχνευςθσ Φωτιάσ ςτο Δάςοσ 

Ανκρ/ 
μινεσ 

1   

3 Ανάλυςθ -αποτίμθςθ Δυνατότθτασ Μετάδοςθσ 
των αποτελεςμάτων του ζργου (Results 
Transferability) 

Ανκρ/ 
μινεσ 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ  
 Φ.Ρ.Α. 24 %  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  
Θ πλθρωμι μασ επικυμοφμε να πραγματοποιθκεί με  …….. (ο προςφζρων πρζπει να επιλζξει και να 
αναφζρει ρθτϊσ τον τρόπο πλθρωμισ του με βάςθ τθν παράγραφο 5.1.1 τθσ διακιρυξθσ) …………….. 

 

…………………  ……/…../2019 

 

Ο προςφζρων 

 

 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο 

Σφραγίδα – Υπογραφι) 
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Τμιμα 2: 

 

(Στοιχεία προςφζροντα) 

 

 

Ρροσ 

ΔΘΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
 

Για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο «Υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ & διαμονισ», όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτθ με αρ. πρωτ.  ……./….-….-2019 πρόςκλθςθ ςασ,  προςφζρουμε τθν ςυνολικι 

τιμι των …………(τιμι ολογράφωσ)……………………… (…..(τιμι αρικμθτικϊσ)…€) χωρίσ ΦΡΑ, που 

αναλφεται όπωσ παρακάτω: 

α/α Πεπιγπαθή Μον. Ροςότθτα  
ζωσ 

Τιμι 
Μονάδασ (€) 

Δαπάνθ  

1 Διανυκτερεφςεισ ςε μονόκλινο δωμάτιο ςτθν 
πόλθ του Χάςκοβο Βουλγαρίασ  ςε 
ξενοδοχεία τριϊν ι/και τεςςάρων αςτζρων. 

Γηαλπθηεξεχζεηο 20   

2 Μετακινιςεισ με επιβατικό αυτοκίνθτο ι 
αυτοκίνθτα, ενόσ ζωσ τεςςάρων ατόμων κάκε 
φορά, από το Σουφλί ςτο Χάςκοβο με 
επιςτροφι. 

Μεηαθηλήζεηο 6   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ  

 Φ.Ρ.Α. 24 %  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  

 

Θ πλθρωμι μασ επικυμοφμε να πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν 

…………………  ……/…../2019 

 

Ο προςφζρων 

 

 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο 

Σφραγίδα – Υπογραφι) 
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Τμιμα 3: 

 

(Στοιχεία προςφζροντα) 

 

 

Ρροσ 

ΔΘΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
 

Για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο «Λοιπζσ δράςεισ προγράμματοσ», όπωσ αυτι περιγράφεται 

ςτθ με αρ. πρωτ.  ……./….-….-2019 πρόςκλθςθ ςασ,  προςφζρουμε τθν ςυνολικι τιμι των 

…………(τιμι ολογράφωσ)……………………… (…..(τιμι αρικμθτικϊσ)…€) χωρίσ ΦΡΑ, που αναλφεται 

όπωσ παρακάτω: 
α/α Πεπιγπαθή Μον. Ροςότθτα  

ζωσ 
Τιμι Μονάδασ 

(€) 
Δαπάνθ  

 Ενθμερωτικό εργαςτιριο ςτο Σουφλί       

1 1 baner για το εργαςτιριο τεμ 1   

2 2 Coffee breaks για 50 άτομα ανά ενθμερωτικό 
εργαςτιριο (Θα πραγματοποιθκεί 1 ενθμερωτικό 
εργαςτιριο) 

 τεμ 1    

3 Εκτυπϊςεισ και υλικό του ενθμερωτικοφ εργαςτθρίου 
(προςκλιςεισ, προγράμματα, φάκελοι κλπ) (για τα 50 
άτομα που κα παρακολουκιςουν το 1 ενθμερωτικό 
εργαςτιριο) 

τεμ 50    

4 Φυλλάδια και μπροςοφρεσ για το ενθμερωτικό 
εργαςτιριο 

τεμ 150    

5 Αφίςεσ του ζργου για το ενθμερωτικό εργαςτιριο τεμ 30    

6 Ραρουςιαςτζσ ενθμερωτικοφ εργαςτθρίου (ςυνολικό 
κόςτοσ) (Θα παρουςιάςουν 3 άτομα ανά εργαςτιριο) 

αποκοπι 1   

7 Κόςτοσ ενοικίαςθσ χϊρου διεξαγωγισ του 
ενθμερωτικοφ εργαςτθρίου 

αποκοπι 1   

8 Κόςτοσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ για το ενθμερωτικό 
εργαςτιριο 

αποκοπι 1   

 Τελετι εγκαινίων     

9  Catering - δραςτθριότθτα επικοινωνίασ και 
δθμοςιότθτασ για το ζργο 

αποκοπι 1   

10 Συνζντευξθ τφπου - δραςτθριότθτα επικοινωνίασ και 
δθμοςιότθτασ για το ζργο 

αποκοπι 1   

11 Ζντυπο υλικό για τθν τελετι εγκαινίων (προςκλιςεισ, 
αφίςεσ, ενθμερωτικό υλικό - δραςτθριότθτα 
επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ του ζργου 

αποκοπι 1   

 Δνημεπωηικέρ δπάζειρ ςτα ςχολεία     

12 Διοργάνωςθ ζκκεςθσ φωτογραφίασ ςτο Σουφλί αποκοπι 1   

13 Ραράδοςθ φωτογραφικϊν μθχανϊν  τεμ. 20   

14 Ρεριβαλλοντικό εκπαιδευτικό παιχνίδι Εκνικοφ 
πάρκου 

τεμ. 20   

 Ιςτοςελίδα     

15 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ τεμ 1    

16 Μεταφράςεισ - υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθ ςελ. 25.   
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μετάφραςθ των κειμζνων τθσ ιςτοςελίδασ (25 ςελίδεσ) 

17 Διαχείριςθ ιςτοςελίδασ (50 ϊρεσ) ϊρεσ 50    

18 Μπροςοφρεσ δθμοςιότθτασ  τεμ 2000    

19 Δθμιουργία τθσ οπτικισ ταυτότθτασ του ζργου τεμ 1    

20 Διερμθνεία ϊρεσ 30   

21 Διαλείμματα για καφζ  και γεφμα ςτισ ςυνεδριάςεισ 
των επιτροπϊν του ζργου ςτο Σουφλί 

διαλείμματα 4    

22 Ξφλινεσ Ρινακίδεσ ςτο δάςοσ για προςταςία τθσ 
βιοποικιλότθτασ  

τεμ 5    

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ  

 Φ.Ρ.Α. 24 %  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  

 

Θ πλθρωμι μασ επικυμοφμε να πραγματοποιθκεί με  …….. (ο προςφζρων πρζπει να επιλζξει και να 
αναφζρει ρθτϊσ τον τρόπο πλθρωμισ του με βάςθ τθν παράγραφο 5.1.1 τθσ διακιρυξθσ) …………….. 

 

…………………  ……/…../2019 

 

Ο προςφζρων 

 

 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο 

Σφραγίδα – Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: Διμο Σουφλίου 1)................................. 

Βας. Γεωργίου 180, 68400 Σουφλί 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ……...5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ «Αναλφςεισ – αναφορζσ 

ι/και Υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ & διαμονισ ι/και Λοιπζσ δράςεισ προγράμματοσ  (επιλζγει ο ανάδοχοσ με 

βάςθ το τμιμα που αναλαμβάνει) », ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / 

Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 για Λοιπζσ Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου Fire 

Detection του Διμου Σουφλίου. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε πζντε (5)  θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο 
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

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

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiv

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

 





 

Σελίδα 89 

                                                                                                                                                                                                 
xxxiii

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




