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ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 

 

 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  

 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ EΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΟ  ΕΡΓΟ 

«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
“BLUEISLANDS”», 

 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του διακρατικοφ Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ 
INTERREG MED 2014-2020 

 

 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

05/11/2018 και ϊρα  13:00 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

http://www.promitheus.gov.gr (Ε..Θ.ΔΘ..) 

 

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ : 102.792,40 ΕΤΡΩ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 

 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται, ςε ποςοςτό 85% από το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
(ΕΣΠΑ) και 15% από εκνικοφσ πόρουσ 

Χρονικι διάρκεια του Ζργου: Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το τζλοσ του Ζργου (31/10/2019). 

 

C.P.V.: 79400000-8. 

Κωδικόσ NUTS  ζδρασ ανακζτουςασ Αρχισ: EL422 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 2289360100 

Φαξ 2289022229 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χατηθνάκθ Ευαγγελία 

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

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ,  Υποτομζασ ΟΤΑ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ  

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το  Ελλθνικό.  

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτθν ιςτοςελίδα Ανακζτουςασ αρχισ (www.mykonos.gr) 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται, ςε ποςοςτό 85% από το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
(ΕΣΠΑ) και 15% από εκνικοφσ πόρουσ. 

Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι 36 μινεσ (01/11/2016 – 31/10/2019) ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
για το ζργο ανζρχεται ςε 2.755.320,41€. Το ζργο BLUEISLANDS ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τον Κ.Α.: 00-6142.0104 του Φορζα με ςχετικι πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ του Διμου Μυκόνου για το οικονομικό ζτοσ 2018 και τουσ αντίςτοιχουσ ΚΑ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά τθν παροφςα προγραμματικι περίοδο μζςω τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ που 

εφαρμόηει ςτοχεφει ςτθν εξομάλυνςθ των διαφορϊν ανάμεςα ςτα επίπεδα τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ ςτισ διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ. Με τθν πολιτικι αυτι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γίνεται 

πιο καινοτόμα, πιο βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ.  

Ραρά το ότι θ πλειονότθτα των κεφαλαίων που διατίκενται για τθν άμβλυνςθ των προαναφερκζντων 

ανιςοτιτων πραγματοποιείται ςε εκνικό επίπεδο, θ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ κεωροφν ότι και θ 

διαςυνοριακι ςυνεργαςία μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ.  

Στο Ρρόγραμμα INTERREG MED ςυμμετζχουν 13 χϊρεσ ςτο πλαίςιο ενόσ υπερεκνικοφ Ευρωπαϊκοφ 

Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ για τθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Ο διεκνισ χαρακτιρασ του Ρρογράμματοσ 

επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ να λφςουν προβλιματα που υπερβαίνουν τα ςφνορά τουσ και να 

προωκιςουν οικονομίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, τθν προςταςία φυςικϊν και 

πολιτιςμικϊν πόρων και να ενδυναμϊςουν τθν καινοτομία.  

Ο κφριοσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ είναι θ προϊκθςθ μιασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ για τθν περιοχι τθσ 
Μεςογείου, ενκαρρφνοντασ καινοτόμεσ ιδζεσ και πρακτικζσ, κακϊσ και τθν ςυνετι χριςθ των διακζςιμων 
πόρων, υποςτθρίηοντασ τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ μζςα από μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν 
περιφερειακι ςυνεργαςία. 

ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ BLUEISLANDS  

Το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί ζνα γενικότερο πρόβλθμα ςε πολλζσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Συγκεκριμζνα όμωσ οι περιοχζσ ι και χϊρεσ με νθςιωτικό χαρακτιρα αντιμετωπίηουν 

αυτό το πρόβλθμα ςε μεγαλφτερο βακμό λόγω ςυνικωσ και του τουριςτικοφ χαρακτιρα που ζχουν και 

ςυνεπϊσ τθσ μεγάλθσ εποχιακισ παραγωγισ αποβλιτων.  

Το ετιςιο μαηικό τουριςτικό κφμα προσ τθ Μεςόγειο, επικεντρϊνεται ςε μεγάλο βακμό ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα, κζτει μεγάλο βάροσ ςτισ τοπικζσ υποδομζσ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων ςτα νθςιά. Είναι ςφνθκεσ πολλά νθςιά τθσ Μεςογείου να φιλοξενιςουν κατά τθ κερινι 

περίοδο ζνα πολφ μεγαλφτερο πλθκυςμό από τον μόνιμο πλθκυςμό τουσ. Οι τοπικζσ αρχζσ 

αντιμετωπίηουν μια ςυχνά ανυπζρβλθτθ πρόκλθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολλαπλισ παραγωγισ 

αποβλιτων που προκφπτει. Ραρόλο που είναι γνωςτό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, θ εποχικι 

διακφμανςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςτισ νθςιωτικζσ οικονομίεσ δεν ζχει ακόμθ κακοριςτεί ςωςτά και 

δεν ζχουν προςδιοριςτεί ςαφϊσ οι κοινωνικοοικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τθσ, οι οποίεσ 

όπωσ γνωρίηουμε είναι αρκετά ςοβαρζσ, δεδομζνου ότι οι ζντονεσ διακυμάνςεισ ςτθν παραγωγι των 

αποβλιτων κζτουν ςε κίνδυνο τθν ομαλι λειτουργικότθτα κάκε ςυςτιματοσ, πόςο μάλλον των 

νθςιωτικϊν, τα οποία βαςίηονται ςε μεμονωμζνεσ / απομονωμζνεσ λφςεισ.  

Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, το 15% του πλθκυςμοφ ηει ςε νθςιά, ποςοςτό που είναι μεγαλφτερο από 

αυτό των άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν και μπορεί να ςυγκρικεί μόνο με το αντίςτοιχο τθσ Ιταλίασ (12%). Τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα νθςιά ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων αφοροφν ςε πλθκϊρα 

παραγόντων, όπωσ ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλων υποδομϊν, ςτισ εποχιακζσ διακυμάνςεισ του πλθκυςμοφ 

που αντανακλάται ςτθν παραγωγι αποβλιτων, ςτισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ςτθν ευαιςκθςία 

των οικοςυςτθμάτων, ςτθν ζλλειψθ επαρκοφσ γθσ, ςτθν ανεπάρκεια αποκεμάτων νεροφ, ςτθ ρφπανςθ 
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των υπόγειων υδάτων και ςτθ δαπανθρι μεταφορά των ανακυκλϊςιμων ςτθν θπειρωτικι χϊρα όπου 

υπάρχουν κζντρα ςυλλογισ. Από τθν άλλθ πλευρά, κακϊσ ο τουριςμόσ είναι θ κφρια οικονομικι 

δραςτθριότθτα ςτα νθςιά, θ ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων (που ςυνικωσ αντικατοπτρίηεται ςτθν 

κακαριότθτα των ακτϊν και των οδϊν) αποτελεί πρόκλθςθ και αποτελεί βαςικι παράμετρο που επθρεάηει 

τθν επιλογι τουριςτικοφ προοριςμοφ των τουριςτϊν για διακοπζσ.  

Το ζργο BLUEISLANDS ςυγκεντρϊνει 14 εταίρουσ από 8 χϊρεσ (που αντιπροςωπεφουν νθςιά περιςςότερα 
από τα 2/3 τθσ Μεςογείου) και ζχει ςαν κφριο ςκοπό τθ μελζτθ των διακυμάνςεων ςτο νθςιωτικό 
πλθκυςμό λόγω τουριςμοφ και κατ’ επζκταςθ ςτον όγκο παραγωγισ των αποβλιτων. Στόχοσ του ζργου 
είναι να αναπτυχτοφν αποτελεςματικοί τρόποι για τθν πρακτικι άμβλυνςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων, 
κοινωνικοοικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν που απορρζουν από τθ ςθμαντικι διακφμανςθ τθσ 
παραγωγισ αποβλιτων που παρατθρείται ςτα νθςιά τθσ Μεςογείου κατά τθν τουριςτικι περίοδο. 
Επιπρόςκετα μζςω τθσ ςυνδυαςμζνθσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ ςυμβολισ των ςυμμετεχόντων, το ζργο 
επιδιϊκει να επιτφχει τθν ενίςχυςθ των ςυντονιςμζνων ςτρατθγικϊν μεταξφ εδαφϊν ςε επίπεδο 
Μεςογείου, προσ υποςτιριξθ του υπεφκυνου και βιϊςιμου τουριςμοφ. 

 Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν με κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά αποκλειςτικά και 
μόνο βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων και υπό δεδομζνθ τιμι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του (ΜΕΟΥΣ Α’) Γενικοί 
όροι και του (ΜΕΟΥΣ Β’) Τεχνικι Ρεριγραφι, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 79400000-8 (Υπθρεςίεσ παροχισ γενικϊν επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και ςυμβουλϊν 
ςε κζματα διαχείριςθσ). 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 102.792,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
(24%), (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 82.897,10€  ΦΡΑ 24% : 19.895,30€) και κα βαρφνει τον Κ.Α.:00-
6142.0104 του Διμου Μυκόνου για το οικονομικό ζτοσ 2018 ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 31/10/2019, 
που ολοκλθρϊνεται το ζργο.    

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο (ΜΕΟΣ Β’) 
Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθ ςυμφερότερθ προςφορά αποκλειςτικά και μόνο βάςει 
ποιοτικϊν κριτθρίων και υπό δεδομζνθ τιμι. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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», 
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 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», 

 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο 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 Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 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 Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 Του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” 

 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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 Τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contact) όπωσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ τθσ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ (Managing Authority) του Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG MED 

2014-2020, και του Επικεφαλισ Εταίρου του παραπάνω εγκεκριμζνου ζργου 

 Τουσ όρουσ του Συμφϊνου Εταιρικισ Συνεργαςίασ των Εταίρων (Partnership Agreement) για τθν 

υλοποίθςθ του παραπάνω εγκεκριμζνου ζργου 

 Τθν υπ’ αρικμ. 170/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου του Διμου Μυκόνου με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι του Διμου ςτο ζργο με το ακρωνφμιο “ BLUEISLANDS ” 

 Τθν υπ’ αρικμ. 23/11-07-2018 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του αρκ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν με τθν οποία εγκρίκθκε θ χοριγθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για ςυμμετοχι του 

Διμου ςτο ζργο με το ακρωνφμιο “ BLUEISLANDS ” 

 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 7477/08-08-2018 Απόφαςθ Δθμάρχου περί ζγκριςθσ πολυετοφσ δαπάνθσ που 

αφορά το ζργο «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

“BLUEISLANDS”» ποςοφ 81.500,00€ εισ βάροσ του Κ.Α. 00-6142.0104 του Διμου Μυκόνου για το 

οικονομικό ζτοσ 2018. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον οικείο ΚΑ του προχπολογιςμοφ του 

οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

 Τθν  υπ’ αρικμ. 111/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυκόνου, με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ μελζτθ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

του ζργου «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

“BLUEISLANDS”». 

 Τθν  υπ’ αρικμ. 126/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυκόνου, με τθν οποία 

καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου του ζργου «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ “BLUEISLANDS”». 

 Τθν υπ’ αρίκμ. 301/08-08-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟ ΕΘΔΘ : 17/10/2018 

 ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 17/10/2018 και ϊρα 08:00  

 ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 05/11/2018 και ϊρα 15:00  

 Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ,  

 Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ζηις 

διαηάξεις τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Θ προκιρυξθ (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)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.mykonos.gr 

 
Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ προκιρυξθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

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

 Θ Οικονομικι προςφορά του αναδόχου  

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ το αργότερο εντόσ 
τεςςάρων θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 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) 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

Σελίδα 10 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα 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. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 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 

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 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.Σ.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 
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κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που ζχουν τα επαγγελματικά 
προςόντα, τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία  για τθν άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τα οποία 
δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ  και  που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.(άρκρο 19 παρ.4 
Ν.4412/16) 

4. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ευκφνονται εισ ολόκλθρο με κοινό εκπρόςωπο. Θ Ζνωςθ προμθκευτϊν 
υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που 
αποτελοφν τθν Ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

5. Σε περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ επιχειριςεων κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, θ νζα 
επιχείρθςθ που υπειςζρχεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επελκοφςα μεταβολι και να προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά προκειμζνου να κρικεί εάν και αυτι ςυγκεντρϊνει τισ τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
ςτο διαγωνιςμό. 

6. Σε περίπτωςθ, που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 
δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 

7. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ 
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα 
υπόλοιπα μζλθ τθσ Ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ 
αντικατάςταςθ εγκρίνεται με Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ φςτερα, από Γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου. Στθν περίπτωςθ, που θ ανάγκθ αντικατάςταςθσ προκφψει  κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ, θ ςχετικι Απόφαςθ λαμβάνεται από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. 
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8. Θ ζνωςθ που υποβάλλει κοινι προςφορά πρζπει απαραίτθτα να προςδιορίηει τθν ζκταςθ, το είδοσ 
ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ, τον ςυντονιςτι/εκπρόςωπό  τθσ ζνωςθσ και να ςυμπλθρϊςει αντίςτοιχα 
ςτθν περίπτωςθ αυτι  τα ςχετικά πεδία του ΤΕΥΔ.   

  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ τθσ οποίασ το 
ποςό ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν Υπθρεςία δαπάνθσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί 
ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ 
προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι 
αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
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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), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

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

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν 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 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. 

2.2.3.2α όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 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 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
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νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ 

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 τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
2.2.3.4. Αποκλείεται  από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

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

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

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) 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.  

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2α   και 2.2.3.4 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν,  

Θ καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των ενδιαφερομζνων 
αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι 
τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια 
αρχι, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των  
προςφορϊν. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά  τισ τρεισ (3) 
τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ ίςο  με το 200% του προχπολογιςμοφ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ πρζπει:  

 Να διακζτουν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, προκειμζνου να ανταπεξζλκουν με επιτυχία 
ςτισ απαιτιςεισ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

 Να διακζτουν τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτα κατωτζρω κεματικά αντικείμενα: 
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 Ρροετοιμαςία, ςυντονιςμόσ, διαχείριςθ ι/και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. 
δράςεων των Ρρογραμμάτων Εδαφικισ Συνεργαςίασ 

 Υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. δράςεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων ςε νθςιωτικοφσ Διμουσ  

 Σχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
οργανικϊν αποβλιτων.    

Ρροσ τεκμθρίωςθ τθσ ανωτζρω εμπειρίασ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να ζχουν υλοποιιςει με 
επιτυχία τα τρία τελευταία ζτθ από ζνα τουλάχιςτον ζργο ςε κάκε ζνα από τα ανωτζρω αντικείμενα.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, o υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ για 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλει να διακζτει πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 
Ροιότθτασ κατά ISO 9001: 2015, ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ και πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ  κατά ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ.  

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και 

 β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 Ι το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ   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) και τα οριηόμενα 
ςτο Νόμο και τθ διακιρυξθ. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗΕΣΑΙ όςον αφορά το ΣΕΤΔ  : 

Α) Σο ΣΕΤΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ 
αυτισ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ  ζχοντεσ προσ 
τοφτο υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο.  

Β) Σο ΣΕΤΔ  ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται  ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΤ (ΕΝΟΣΘΣΑ ΟΔΘΓΙΕ- ΜΕΡΟ Β), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφει  .  

Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  

1. Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 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. 

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

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, 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. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8) 

 Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 

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

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου (03 
μθνϊν) πριν  από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 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  

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

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ 

β) για τθν παραγράφο 2.2.3.4 ΠΕΡ.β’  πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν  από τθν θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ  

γ ) για τθν  Παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ από το οποίο να προκφπτει κατά τθν θμερομθνία των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ 

Ειδικότερα απαιτοφνται  

 Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) για 
όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό, από τα οποία να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι  ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ.  

Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι 
ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

Σε  κάκε  περίπτωςθ  ο  οργανιςμόσ  κοινωνικισ  αςφάλιςθσ  ςτον  οποίο  είναι  αςφαλιςμζνοσ  κάκε 
απαςχολοφμενοσ  ςτθν  επιχείρθςθ  του  ςυμμετζχοντοσ,  κα  προκφπτει  κατά  κανόνα  από  το 
καταςτατικό  και  από  τθν  κεωρθμζνθ  κατάςταςθ  προςωπικοφ  κατά  ειδικότθτα  ςτθν  οποία  κα 
εμφαίνεται  ο  αςφαλιςτικόσ  οργανιςμόσ  που  είναι  αςφαλιςμζνοσ  ο  κάκε  απαςχολοφμενοσ  ςτθν 
επιχείρθςθ.  

 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (φορολογικι 
ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

δ) για τθν  Παράγραφο 2.2.3.2α (περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει),  πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ 
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Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

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 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

 Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα - είδοσ των εργαςιϊν του, οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ, και το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και το οποίο να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Α) Διλωςθ από τθν οποία κα προκφπτει ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ φψουσ 
τουλάχιςτον ίςου με το 200% του προχπολογιςμοφ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ   κατά  τισ τρεισ 
τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ  κακϊσ  και αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν κατά τρείσ (3) 
προθγοφμενεσ του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, ι εφόςον δεν υποχρεοφται 
ςε κατάρτιςθ ιςολογιςμοφ αντίγραφα οικονομικϊν καταςτάςεων ι φορολογικϊν δθλϊςεων.  

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. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

Κατάλογο ολοκλθρωμζνων ζργων τθσ τελευταίασ τριετίασ ςτα ςχετικά κεματικά αντικείμενα που κα 
ςυνοδεφεται από βεβαιϊςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ ζργου από τισ αρμόδιεσ ανακζτουςεσ αρχζσ. Και 
από τον οποίο να προκφπτει ότι διακζτουν τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτα κατωτζρω κεματικά αντικείμενα: 

 Ρροετοιμαςία, ςυντονιςμόσ, διαχείριςθ ι/και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. 
δράςεων των Ρρογραμμάτων Εδαφικισ Συνεργαςίασ 
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 Υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. δράςεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων ςε νθςιωτικοφσ Διμουσ  

 Σχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
οργανικϊν αποβλιτων.    

Ρροσ τεκμθρίωςθ τθσ ανωτζρω εμπειρίασ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να ζχουν υλοποιιςει με 
επιτυχία τα τρία τελευταία ζτθ από ζνα τουλάχιςτον ζργο ςε κάκε ζνα από τα ανωτζρω αντικείμενα. 

Εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ καλισ 
εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια ανακζτουςα αρχι. Αν ο 
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ και εάν 
τοφτο δεν είναι δυνατό, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου και προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ςφμβαςθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ απαραίτθτεσ 
πιςτοποιιςεισ ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιρειϊν ι Κοινοπραξίασ το 
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ (ISO κλπ.) πρζπει να ζχει λθφκεί από τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ. 

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

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Όπωσ προβλζπει θ παροφςα, το ςτοιχείο του κόςτουσ λαμβάνει τθ μορφι ςτακερισ τιμισ ι κόςτουσ βάςει 
του οποίου οι οικονομικοί φορείσ κα ανταγωνίηονται αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων 
(Άρκρο 86 Ν. 4412/2016 Κριτιρια ανάκεςθσ των ςυμβάςεων - άρκρο 67 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

Τα κριτιρια ανάκεςθσ 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 αυτά. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίεσ, θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν 
και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ. 
 
ΣΑΘΜΙΘ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ 
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε 100. 
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Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται, ςφμφωνα με τον τφπο: 

U = (ς1Κ1) + (ς2Κ2) + ... + (ςνΚν) 
όπου: 
«ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+..ςν=1. 
Θ ςχετικι ςτάκμιςθ που προςδίδεται ςε κακζνα από τα κριτιρια που ζχουν επιλεγεί για τον προςδιοριςμό 
τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Κριτιριο 

(Κi) 
Περιγραφι 

υντελεςτισ 
βαρφτθτασ (ςi) 

Κ1 

Κατανόθςθ του Ζργου: 

Κατανόθςθ του αντικειμζνου, του περιβάλλοντοσ και των 
απαιτιςεων του ζργου, ςαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
προςφοράσ, ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου. 

40% 

Κ2 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ: 

Οργάνωςθ και ανάλυςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, 
καταλλθλότθτα και αποτελεςματικότθτα των 
προτεινόμενων μεκόδων, εργαλείων και παραδοτζων. 

30% 

Κ3 

Προγραμματιςμόσ Τλοποίθςθσ Ζργου: 

Φάςεισ / Ραραδοτζα ζργου - Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
ζργου. 

15% 

Κ4 

Οργάνωςθ τθσ Τλοποίθςθσ του Ζργου: 

Ρλθρότθτα και επάρκεια ςχιματοσ οργάνωςθσ ομάδασ 
ζργου και κατανομισ εργαςιϊν, χαρακτθριςτικά τθσ 
ομάδασ ζργου. 

15% 

 φνολο 100% 

 
Θ ςυνολικι βακμολογία (U) των ποιοτικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ Ρροςφοράσ εξάγεται ωσ άκροιςμα 
των επιμζρουσ γινομζνων τθσ βακμολογίασ κάκε κριτθρίου επί τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ (ς). 

Για τθ ςυνολικι βακμολόγθςθ των προςφορϊν, κατ’ εφαρμογι του ανωτζρω τφπου: 

U = (ς1Κ1) + (ς2Κ2) + (ς3Κ3) + (ς4Β4) = (0,4Κ1) + (0,3Κ2) + (0,15Κ3) + (0,15Β4) 

 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Θ βακμολόγθςθ κα είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από 
τθ βακμολογία, τθ λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο, όπωσ ορίηει το άρκρο 86 του  ν.4412/2016. 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Βακμολογία που είναι κατϊτερθ των 100 βακμϊν ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ, κακϊσ θ 
Τεχνικι Ρροςφορά κρίνεται ωσ ανεπαρκισ και δεν ικανοποιεί τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

Δεδομζνου ότι το ςτοιχείο του κόςτουσ λαμβάνει τθ μορφι ςτακερισ τιμισ βάςει του οποίου οι 
οικονομικοί φορείσ κα ανταγωνίηονται αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων (δυνάμει τθσ 
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περ. 7, Άρκρο 86 Κριτιρια ανάκεςθσ των ςυμβάςεων, προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ που 
ζχει ςυγκεντρϊςει το μεγαλφτερο βακμό αξιολόγθςθσ τεχνικισ προςφοράσ «U». 
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.   

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ , ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ, 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:  





 

Σελίδα 24 

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ 
ζλαβαν γνϊςθ και ότι τουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ κακϊσ και ότι τα 
ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι και αλθκι.  

-  αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε 
περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, πρζπει να φζρουν ςφραγίδα 
τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται 

 από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, ι  

 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ,  

Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ. 

Αν τα παραπάνω ςτοιχεία – δικαιολογθτικά του άρκρου αυτοφ, δεν υποβλθκοφν ι δεν είναι ζγκυρα ι 
είναι ελλιπι, ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

2. Επιςθμάνςεισ ωσ προσ τον τρόπο ςφνταξθσ και υποβολισ των Τπεφκυνων Δθλϊςεων 

Διευκρινίηεται ότι «Υπεφκυνθ διλωςθ» νοείται, για τουσ θμεδαποφσ, διλωςθ κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 
8 του Ν. 1599/1986, όπωσ κάκε φορά ιςχφει ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ ςυμμετζχοντοσ, κείμενο 
ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ προζλευςισ του, το οποίο κα 
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςι του ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κϊδικα 
Ρολιτικισ Δικονομίασ και άρκρου 36 του Κϊδικα  περί Δικθγόρων (Ν. 4194/2013). 

Οι απαιτοφμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ που ςυντάςςονται ι εκδίδονται από τον 
προςφζροντα, υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf, φζρουν – επί ποινι αποκλειςμοφ 
- τθν ψθφιακι υπογραφι - του προςφζροντα, ενϊ δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι εν 
λόγω Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν απαιτείται να προςκομιςτοφν ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ. 

Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να φζρουν θμερομθνία ψθφιακισ υπογραφισ εντόσ 30 θμερϊν πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ από κάκε ενδιαφερόμενο.  

Οι ωσ άνω Υ.Δ. δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ τουσ, ωςτόςο οι ωσ άνω υπογραφζσ πρζπει να είναι εντόσ των παραπάνω αναφερομζνων 
προκεςμιϊν. 

Οι δθλϊςεισ χρειάηεται οπωςδιποτε να ζχουν τα πλιρθ ςτοιχεία του υπογράφοντοσ (ονοματεπϊνυμο, 
ονοματεπϊνυμα πατζρα και μθτζρασ, θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ, αρικμό δελτίου ταυτότθτασ, 
τθλζφωνο, τόπο και διεφκυνςθ κατοικίασ κλπ.), ϊςτε να είναι ορκζσ και πλιρεισ ςε ςτοιχεία υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και λοιπζσ δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ που δεν ζχουν ςυνταχκεί ι εκδοκεί από τον 
ίδιο τον προςφζροντα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι υπογραφι του, υποβάλλονται 
επίςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf. Εφόςον φζρουν τθν ψθφιακι υπογραφι του 
ζχοντοσ προσ τοφτο υποχρζωςθ, δεν απαιτείται να προςκομιςτοφν ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, προςκομίηονται επιπλζον ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Ανακζτουςα αρχι εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ και φζρουν κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται από το φυςικό πρόςωπο, ενϊ ςε 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του ι από όποιον ορίηεται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ ι από ειδικϊσ εξουςιοδοτθκζντα προσ τοφτο εκπρόςωπο (ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
υποβάλλεται επικυρωμζνο αντίγραφο του οικείου εξουςιοδοτικοφ εγγράφου). 





 

Σελίδα 25 

3. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γίνεται με τθν κατάκεςθ ςχετικισ 
Υ.Δ. ι ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μεταξφ των εταιριϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ.  

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ζναντι 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι 
μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο 
ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από τον Φορζα Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, που κα 
αποφαςίςει ςχετικά. Εάν αποφαςιςτεί ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ 
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ 
που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ 
του Φορζα Υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.3.2. Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  

Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 
νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία (τθν τεχνικι προςφορά του).  

 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Βϋ ΜΕΡΟ: ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ που αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ 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 ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Ειδικότερα ςτον ανωτζρω  (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», 
υποβάλλονται όλα τα αναλυτικά ςτοιχεία και ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τα   χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ του   υποψιφιου Αναδόχου  και ειδικότερα τθν Μεκοδολογία, τα εργαλεία και τεχνικζσ που 
κα  χρθςιμοποιιςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ (π.χ. Τμιματα, Μονάδεσ, 
Υπθρεςίεσ), για τθν εκπόνθςθ και εκτζλεςθ τθσ αιτοφμενθσ υπθρεςίασ/ προμικειασ  κακϊσ και  το 
χρονοδιάγραμμα τθσ υλοποίθςθσ του ζργου.  

Ειδικότερα θ τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία: 
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1. Ραρουςίαςθ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ και των μεκοδολογικϊν εργαλείων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε φάςθ υλοποίθςθσ, αποτφπωςθ του περιεχομζνου και τθσ δομισ του 
κάκε παραδοτζου. 

2. Αντίλθψθ και δυνατότθτα κάλυψθσ των απαιτιςεων του ζργου. 

3. Δυνατότθτα ελζγχου και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παραδοτζων.  

4. Σφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου, κζςθ κάκε ςτελζχουσ ςτθν ομάδα, αρμοδιότθτεσ που κα αναλάβει 
κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και επιμζρουσ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ κα εμπλακεί. Ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να ςυμπεριλάβει ςτθν ομάδα άτομα (τουλάχιςτον 6) με τα παρακάτω προςόντα: 

·  Τπεφκυνοσ ζργου (ΤΕ) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ςπουδϊν και 10ετι επαγγελματικι εμπειρία 
ςτθ διαχείριςθ/ υλοποίθςθ από τθν Ε.Ε. δράςεων των Ρρογραμμάτων Εδαφικισ Συνεργαςίασ. 

·  Στελζχθ ομάδασ ζργου: 

 Ζνα (1) άτομο ειδικότθτασ Μθχανικοφ ι/και Ρεριβαλλοντολόγου με ςυναφζσ 
μεταπτυχιακό δίπλωμα και τουλάχιςτον 15ετι επαγγελματικι εμπειρία ςε εκνικά 
ι/ και ευρωπαϊκά προγράμματα ςτο αντικείμενο τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων κακϊσ και εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων και 
ςε μελζτεσ ςφςταςθσ απορριμμάτων. 

 Ζνα (1) άτομο ειδικότθτασ Μθχανικοφ ι/και Ρεριβαλλοντολόγου με ςυναφζσ 
μεταπτυχιακό δίπλωμα και τουλάχιςτον 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςε εκνικά 
ι/ και ευρωπαϊκά προγράμματα ςτο αντικείμενο τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων. 

 Τρία (3) άτομα με τίτλουσ ςπουδϊν από ανϊτερα εκπαιδευτικά ιδρφματα και 5ετι 
εμπειρία ςτθ διαχείριςθ/ υλοποίθςθ από τθν Ε.Ε. δράςεων των Ρρογραμμάτων 
Εδαφικισ Συνεργαςίασ. 

5. Το άτομο, που προτίκεται να ορίςει, ωσ Υπεφκυνο Ομάδασ Ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ.  

6. Βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου. 

7. Εάν ο Υπεφκυνοσ Ομάδασ Ζργου ι/ και τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ τθσ 
εταιρείασ ι κάποιου από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, που υποβάλλει τθν προςφορά, επιςυνάπτεται 
Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ και ότι δζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ προσ το ςχιμα ςυνεργάτεσ, υπεφκυνοσ 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παραμζνει κακ’ ολοκλθρία ο ανάδοχοσ. Αντικατάςταςθ του 
Υπευκφνου Ομάδασ Ζργου, κατά τθ διάρκεια του ζργου, μπορεί να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον (υπό) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
Ρροςφορά». 

Σο προςφερόμενο κόςτοσ που αποτυπϊνει θ οικονομικι προςφορά ςτον παρόντα διαγωνιςμό 
ςυμπίπτει –επί ποινι αποκλειςμοφ- με το προχπολογιςμό τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. 
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Στθν ςυνζχεια (με εντολι του υποψθφίου) το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι 
αρχείου τφπου .pdf (επονομαηόμενο και ωσ «εκτφπωςθ» Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ρρομθκευτι) το οποίο 
ΤΠΟΓΡΑΦΕΣΑΙ ΨΘΦΙΑΚΑ και υποβάλλεται από τον προςφζροντα ςτον υπο-φάκελο «Οικονομικι 
Ρροςφορά». 

Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 
τφπου .pdf. 

Επιςθμαίνονται τα εξισ: 

Οι προςφορζσ υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Θ προςφορά τθσ Ζνωςθσ προμθκευτϊν υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ είτε 
από εκπρόςωπο διοριςμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο προςφορά.  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ που υποβλθκοφν δεν 
λαμβάνεται καμία εξ αυτϊν υπ' όψθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που τθσ ζχουν διαβιβάςει οικονομικοί φoρείσ και τισ 
οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, των τεχνικϊν ι 
εμπορικϊν απορριτων και των εμπιςτευτικϊν πτυχϊν των προςφορϊν. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ ςτουσ οικονομικοφσ φoρείσ, με ςκοπό τθν 
προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν, τισ οποίεσ παρζχουν οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων. Μποροφν επίςθσ να απαιτιςουν από τουσ οικονομικοφσ 
φoρείσ να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ 
τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

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. 

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

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.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον υποψιφιο ανάδοχο  για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) 
θμερϊν, το οποίο υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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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 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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 
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, 

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 υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 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,  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

η) 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. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00  πμ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

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

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

Δεδομζνου ότι το κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ ςυμφερότερθ προςφορά αποκλειςτικά και μόνο βάςει 
ποιοτικϊν κριτθρίων και υπό δεδομζνθ τιμι (ίςθ με τον προχπολογιςμό), θ αποςφράγιςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν απαιτείται να διενεργθκεί απαραιτιτωσ κατόπιν απόφαςθσ επικφρωςθσ από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ δεν υπόκειται ςε ουςιαςτικι αξιολόγθςθ (παρά μόνον εάν υποβλθκεί τιμι 
διαφορετικι τθσ ςτακερισ-προχπολογιςμοφ που επάγεται και τον αποκλειςμό). 
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά οποιαςδιποτε επικυρωτικισ απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 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 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι 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. 

Θ  προςφορά του προςωρινοφ  αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 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  

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 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 
(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 του. 
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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 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

 α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων 
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν, 

 β) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ 

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

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
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δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

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  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό 
τθσ είναι ςφμφωνο με 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 των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

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 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. 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 2.2.3.1 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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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Οι πλθρωμζσ κα ακολουκοφν τθν κατά τμιματα παράδοςθ του ζργου απ’ τον Ανάδοχο, μετά από 
πιςτοποίθςθ του παραςχεκζντοσ ζργου και τθν ζκδοςθ αντίςτοιχθσ εντολισ από τθν Αρμόδια Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ του ζργου. Θ καταβολι τθσ αμοιβισ προσ τον «Ανάδοχο» κα γίνεται με ζκδοςθ 
τιμολογίου και κα ακολουκεί τθν εξισ διαδικαςία: 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, όπωσ αυτι φαίνεται ςτο Β’ 
Μζροσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ (Τεχνικι Ρεριγραφι), από πιςτϊςεισ του Διμου Μυκόνου, μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των επιμζρουσ παραδοτζων και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν, και κα 
βαρφνουν τον προχπολογιςμό του προγράμματοσ “ BLUEISLANDS ”. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 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., τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με 
τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) 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 επιβάλλεται (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. 4412/2016 

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν 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.  
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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, 
β) Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ 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 αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 





 

Σελίδα 37 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
αρμόδια υπθρεςία 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. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  μζχρι και τθν 31/10/2019 που 
ολοκλθρϊνεται το ζργο. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο  ΜΕΟΣ Β’ 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 
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ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

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

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

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

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. 
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Β΄ ΜΔΡΟ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου για το ζργο: «Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ 
ςτθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου “BLUEISLANDS”,» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
διακρατικοφ Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG MED 2014-2020. 

 

Β1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά τθν παροφςα προγραμματικι περίοδο μζςω τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ που 

εφαρμόηει ςτοχεφει ςτθν εξομάλυνςθ των διαφορϊν ανάμεςα ςτα επίπεδα τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ ςτισ διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ. Με τθν πολιτικι αυτι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γίνεται 

πιο καινοτόμα, πιο βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ.  

Ραρά το ότι θ πλειονότθτα των κεφαλαίων που διατίκενται για τθν άμβλυνςθ των προαναφερκζντων 

ανιςοτιτων πραγματοποιείται ςε εκνικό επίπεδο, θ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ κεωροφν ότι και θ 

διαςυνοριακι ςυνεργαςία μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ.  

Στο Ρρόγραμμα INTERREG MED ςυμμετζχουν 13 χϊρεσ ςτο πλαίςιο ενόσ υπερεκνικοφ Ευρωπαϊκοφ 

Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ για τθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Ο διεκνισ χαρακτιρασ του Ρρογράμματοσ 

επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ να λφςουν προβλιματα που υπερβαίνουν τα ςφνορά τουσ και να 

προωκιςουν οικονομίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, τθν προςταςία φυςικϊν και 

πολιτιςμικϊν πόρων και να ενδυναμϊςουν τθν καινοτομία.  

Ο κφριοσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ είναι θ προϊκθςθ μιασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ για τθν περιοχι τθσ 
Μεςογείου, ενκαρρφνοντασ καινοτόμεσ ιδζεσ και πρακτικζσ, κακϊσ και τθν ςυνετι χριςθ των διακζςιμων 
πόρων, υποςτθρίηοντασ τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ μζςα από μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν 
περιφερειακι ςυνεργαςία. 

ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ BLUEISLANDS  

Το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί ζνα γενικότερο πρόβλθμα ςε πολλζσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Συγκεκριμζνα όμωσ οι περιοχζσ ι και χϊρεσ με νθςιωτικό χαρακτιρα αντιμετωπίηουν 

αυτό το πρόβλθμα ςε μεγαλφτερο βακμό λόγω ςυνικωσ και του τουριςτικοφ χαρακτιρα που ζχουν και 

ςυνεπϊσ τθσ μεγάλθσ εποχιακισ παραγωγισ αποβλιτων.  

Το ετιςιο μαηικό τουριςτικό κφμα προσ τθ Μεςόγειο, επικεντρϊνεται ςε μεγάλο βακμό ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα, κζτει μεγάλο βάροσ ςτισ τοπικζσ υποδομζσ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων ςτα νθςιά. Είναι ςφνθκεσ πολλά νθςιά τθσ Μεςογείου να φιλοξενιςουν κατά τθ κερινι 

περίοδο ζνα πολφ μεγαλφτερο πλθκυςμό από τον μόνιμο πλθκυςμό τουσ. Οι τοπικζσ αρχζσ 

αντιμετωπίηουν μια ςυχνά ανυπζρβλθτθ πρόκλθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολλαπλισ παραγωγισ 

αποβλιτων που προκφπτει. Ραρόλο που είναι γνωςτό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, θ εποχικι 

διακφμανςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςτισ νθςιωτικζσ οικονομίεσ δεν ζχει ακόμθ κακοριςτεί ςωςτά και 

δεν ζχουν προςδιοριςτεί ςαφϊσ οι κοινωνικοοικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τθσ, οι οποίεσ 

όπωσ γνωρίηουμε είναι αρκετά ςοβαρζσ, δεδομζνου ότι οι ζντονεσ διακυμάνςεισ ςτθν παραγωγι των 

αποβλιτων κζτουν ςε κίνδυνο τθν ομαλι λειτουργικότθτα κάκε ςυςτιματοσ, πόςο μάλλον των 

νθςιωτικϊν, τα οποία βαςίηονται ςε μεμονωμζνεσ / απομονωμζνεσ λφςεισ.  

Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, το 15% του πλθκυςμοφ ηει ςε νθςιά, ποςοςτό που είναι μεγαλφτερο από 

αυτό των άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν και μπορεί να ςυγκρικεί μόνο με το αντίςτοιχο τθσ Ιταλίασ (12%). Τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα νθςιά ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων αφοροφν ςε πλθκϊρα 

παραγόντων, όπωσ ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλων υποδομϊν, ςτισ εποχιακζσ διακυμάνςεισ του πλθκυςμοφ 

που αντανακλάται ςτθν παραγωγι αποβλιτων, ςτισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ςτθν ευαιςκθςία 





 

Σελίδα 40 

των οικοςυςτθμάτων, ςτθν ζλλειψθ επαρκοφσ γθσ, ςτθν ανεπάρκεια αποκεμάτων νεροφ, ςτθ ρφπανςθ 

των υπόγειων υδάτων και ςτθ δαπανθρι μεταφορά των ανακυκλϊςιμων ςτθν θπειρωτικι χϊρα όπου 

υπάρχουν κζντρα ςυλλογισ. Από τθν άλλθ πλευρά, κακϊσ ο τουριςμόσ είναι θ κφρια οικονομικι 

δραςτθριότθτα ςτα νθςιά, θ ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων (που ςυνικωσ αντικατοπτρίηεται ςτθν 

κακαριότθτα των ακτϊν και των οδϊν) αποτελεί πρόκλθςθ και αποτελεί βαςικι παράμετρο που επθρεάηει 

τθν επιλογι τουριςτικοφ προοριςμοφ των τουριςτϊν για διακοπζσ.  

Το ζργο BLUEISLANDS ςυγκεντρϊνει 14 εταίρουσ από 8 χϊρεσ (που αντιπροςωπεφουν νθςιά περιςςότερα 
από τα 2/3 τθσ Μεςογείου) και ζχει ςαν κφριο ςκοπό τθ μελζτθ των διακυμάνςεων ςτο νθςιωτικό 
πλθκυςμό λόγω τουριςμοφ και κατ’ επζκταςθ ςτον όγκο παραγωγισ των αποβλιτων. Στόχοσ του ζργου 
είναι να αναπτυχτοφν αποτελεςματικοί τρόποι για τθν πρακτικι άμβλυνςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων, 
κοινωνικοοικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν που απορρζουν από τθ ςθμαντικι διακφμανςθ τθσ 
παραγωγισ αποβλιτων που παρατθρείται ςτα νθςιά τθσ Μεςογείου κατά τθν τουριςτικι περίοδο. 
Επιπρόςκετα μζςω τθσ ςυνδυαςμζνθσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ ςυμβολισ των ςυμμετεχόντων, το ζργο 
επιδιϊκει να επιτφχει τθν ενίςχυςθ των ςυντονιςμζνων ςτρατθγικϊν μεταξφ εδαφϊν ςε επίπεδο 
Μεςογείου, προσ υποςτιριξθ του υπεφκυνου και βιϊςιμου τουριςμοφ. 

Το ζργο «BLUEISLANDS» εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ INTERREG MED, ζχει 
διάρκεια 36 μινεσ, με αρχικό ςυνολικό προχπολογιςμό 2.755.320,41€, με το Διμο Μυκόνου να ζχει 
εξαςφαλίςει κατ αρχιν χρθματοδότθςθ ποςοφ των 122.374,80€. Ο προχπολογιςμό προζρχεται κατά 85% 
από Ευρωπαϊκοφσ Ρόρουσ (ΕΤΡΑ) και κατά 15% από Εκνικοφσ Ρόρουσ (ΡΔΕ). 
Θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου: 01-11-2016. 
Θμερομθνία λιξθσ: 31-10-2019. 

 

Β2: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν και 
δράςεων του ζργου BLUEISLANDS, ζτςι όπωσ αυτζσ απορρζουν από το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο 
(Application Form) του ζργου. Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να υλοποιιςει τα ακόλουκα: 

Δράςθ 1.1.2: Σεχνικι υποςτιριξθ ςτο Διμο Μυκόνου για τισ Σεχνικζσ υναντιςεισ του ζργου 

Κατά τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει το Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτισ 
Τεχνικζσ Συναντιςεισ του ζργου, με τθν εκπόνθςθ παρουςιάςεων και τθν ςυγγραφι αναφορϊν για κάκε 
ςυνάντθςθ ξεχωριςτά 

Παραδοτζο 1.1.2 (Π1.1.2): Αναφορζσ Σεχνικϊν υναντιςεων, μία για κάκε ςυνάντθςθ 

Δράςθ 1.3.1: Σεχνικι υποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου του ζργου 

Κατά τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει το Διμο Μυκόνου ςτο ςυντονιςμό και τθ 
διαχείριςθ του ςυνολικοφ ζργου. Με αυτόν τον τρόπο κα εξαςφαλιςτεί θ ορκι και ζγκαιρθ εφαρμογι των 
δραςτθριοτιτων και θ επίτευξθ των ενδιάμεςων και τελικϊν αποτελεςμάτων, τόςο των διοικθτικϊν όςο 
και των τεχνικϊν. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα είναι  υπεφκυνοσ για τθν κακθμερινι υλοποίθςθ του ζργου, 
κα ςυμμετζχει ςτισ ςυναντιςεισ που κα κακοριςτοφν, κακϊσ και κα παρζχει υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια 
του ζργου ςε κζματα διοίκθςθσ.  

Παραδοτζο 1.3.1 (Π1.3.1): Σακτικζσ και ζκτακτεσ αναφορζσ προόδου και αξιολόγθςθσ (progress reports) 
του ζργου. 

Δράςθ 2.3.5: Δελτία Σφπου και Newsletters 

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με Ανακζτουςα Αρχι κα αναλάβει τθν ςυγγραφι και ζκδοςθ Δελτίων Τφπου, 
τα οποία και κα αποςτζλλει τόςο ςτον τοπικό όςο και εκνικό τφπο προσ δθμοςίευςθ. Επιπλζον 
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αναλαμβάνει τθν ζκδοςθ του Newsletter του ζργου ςε εξαμθνιαία βάςθ και ςε ςυνεργαςία με τον 
αρμόδιο εταίρο 

Παραδοτζο 2.3.5 (Π2.3.5):  Σζςςερα (4) Δελτία Σφπου και Newsletters 
 
Δράςθ 2.3.6: Σοπικι δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ  

Υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τουσ ςκοποφσ και τα 
αποτελζςματα του ζργου, μζςω των τοπικϊν ΜΜΕ (δελτία τφπου, καταχωριςεισ κλπ)  

Παραδοτζο 2.4.6 (Π2.3.6): Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.4.1: Σοπικι ενθμερωτικι θμερίδα (Opening Day Campaign)  

Διοργάνωςθ μίασ (1) τοπικισ ενθμερωτικισ θμερίδασ θ οποία κα ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
φορζων και ενδιαφερόμενων μελϊν οι οποίοι εμπλζκονται ςτθ  διαχείριςθ ςτων απορριμμάτων ςτο Διμο 
Μυκόνου (φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ιδιϊτεσ κλπ). 

Παραδοτζο 2.4.1 (Π2.4.1): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.4.2: υνάντθςθ με φορείσ διαμόρφωςθσ πολιτικϊν 

Διοργάνωςθ μίασ (1) τοπικθσ ςυνάντθςθσ με διαμορφωτζσ πολιτικϊν/policy makers με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματα του ζργου BLUEISLANDS. 

Παραδοτζο 2.4.2 (Π2.4.2): Ατηζντα και πρακτικά τθσ ςυνάντθςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.5.2: Εμπλουτιςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου/ αναφορά για τθν ςυνειςφορά ςτισ δράςεισ 
δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει αναφορζσ για τθν ςυνειςφορά του ςε κείμενα και πλθροφορίεσ τόςο ςτθν 
ιςτοςελίδα του ζργου όςο και ςτισ δράςεισ δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ. 

Παραδοτζο 2.5.2 (Π2.5.2): Εξαμθνιαία αναφορά δράςτθριοτιτων 

Δράςθ 2.6.1: υμμετοχι και παρουςίαςθ ςε εκδθλϊςεισ άλλων προγραμμάτων MED 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςε εκδθλϊςεισ άλλων προγραμμάτων 
MED, όπωσ αυτά κα ορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο. 

Παραδοτζο 2.6.1 (Π2.6.1): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.6.2: υμμετοχι και παρουςίαςθ ςε εκδθλϊςεισ άλλων προγραμμάτων με ςυναφι κεματικά 
αντικείμενα (Σουριςμόσ και Διαχείριςθ Απορριμάτων) 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςε εκδθλϊςεισ άλλων προγραμμάτων 
με ςυναφι κεματικά αντικείμενα (Τουριςμόσ και Διαχείριςθ Απορριμάτων), όπωσ αυτά κα ορίηονται ςε 
ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο. 

Παραδοτζο 2.6.2 (Π2.6.2): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.6.3: υμμετοχι και παρουςίαςθ ςε λοιπζσ εκδθλϊςεισ (ενδεικτικά EU Maritime Day, the 
Mediterranean Coast Day, Interreg Europe, Open Days) 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςε λοιπζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ αυτά κα 
ορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο. 
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Παραδοτζο 2.6.3 (Π2.6.3): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.7.1: υνεργαςία με δράςεισ δθμοςιότθτασ και κεφαλαιοποίθςθσ ςε ζργα Horizontal MED  

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυνεργαςία που κα προκφψει ςε ζργα Horizontal MED 
με δράςεισ δθμοςιότθτασ και κεφαλαιοποίθςθσ, όπωσ αυτά κα ορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον 
Επικεφαλισ Εταίρο και τθν Αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι. 

Παραδοτζο 2.7.1 (Π2.7.1): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.8.1: Δελτία Σφπου και άρκρα δθμοςιευμζνα ςε ςχετικά περιοδικά ι άλλο ζντυπο μζςο  

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με Ανακζτουςα Αρχι κα αναλάβει τθν ςυγγραφι και ζκδοςθ Δελτίων Τφπου 
και άρκρων ςε ςχετικά περιοδικά ι άλλο ζντυπο μζςο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Παραδοτζο 2.8.1 (Π2.8.1):  Σζςςερα (4) Δελτία Σφπου και δφο (2) άρκρα ςε ςχετικά περιοδικά ι άλλο 
ζντυπο μζςο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι 
 
Δράςθ 2.9.1: Σοπικι ενθμερωτικι εκδιλωςθ ςτο τζλοσ τθσ φάςθσ μελζτθσ του ζργου 

Διοργάνωςθ μίασ (1) τοπικισ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ ςτο Διμο Μυκόνου που ςτόχο κα ζχει τθν 
ενθμζρωςθ των ομάδων ςτόχων για τα αποτελζςματα και τουσ ςτόχουσ του ζργου, κακϊσ και για τθ 
διάχυςθ των επιτευγμάτων του. Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ κα είναι θ προϊκθςθ του ζργου και θ 
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Παραδοτζο 2.9.1 (Π2.9.1): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.9.2:  υμμετοχι ςτο Ενδιάμεςο υνζδριο (Mid Term Conference) 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτο Mid Term Conference, όταν αυτό 
οριςτεί ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο και το λοιπό εταιρικό ςχιμα. 

Παραδοτζο 2.9.2 (Π2.9.2): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.9.3: υμμετοχι ςτθν Σελικι Εκδιλωςθ ςτθν Κφπρο 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτθν Τελικι Εκδιλωςθ που κα 
πραγματοποιθκεί ςτθν Κφπρο, όταν αυτι οριςτεί από τον Επικεφαλισ Εταίρο ςτο τζλοσ του ζργου 
BLUEISLANDS. 

Παραδοτζο 2.9.3 (Π2.9.3): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 2.10.1: Καμπάνια ενθμζρωςθσ των τουριςτϊν 

Διοργάνωςθ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ για τουσ τουρίςτεσ ςτο Διμο όδου. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ 
να διοργανϊςει  μια ενθμερωτικι εκςτρατεία ςτο Διμο Μυκόνου για τθν ενθμζρωςθ των τουριςτϊν που 
επιςκζπτονται το Διμο ςχετικά με το ζργο και τουσ ευρφτερουσ ςτόχουσ του. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ 
για τθν πλιρθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ ςε διαχειριςτικό, τεχνικό και 
επιςτθμονικό επίπεδο. 

Παραδοτζο 2.10.1 (Π2.10.1): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και 
φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Δράςθ 3.2: υλλογι πρωτογενοφσ υλικοφ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυλλογι και επεξεργαςία πρωτογενοφσ υλικοφ, ςχετικά με τον όγκο, 
τφπο και τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτο Διμο Μυκόνου, κακϊσ και με τον όγκο των τουριςτϊν που 
επιςκζπτονται ετθςίωσ το Διμο. 

Παραδοτζο 3.2.1 (Π3.2.1): υλλογι και καταγραφι πρωτογενοφσ υλικοφ 

Δράςθ 3.3: Εκπόνθςθ ζκκεςθσ αναφορικά με τον χαρακτθριςμό και τθν διαχείριςθ αποβλιτων 
(Παραδοτζα 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 και 3.3.4) 

Κάκε νθςί- εταίροσ κα προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ μιασ ζκκεςθσ ςχετικά με τον χαρακτθριςμό και τθν 
διαχείριςθ των αποβλιτων κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ωσ ςυνζπεια τθσ εποχιακισ διακφμανςθσ των 
αποβλιτων ςε ςχζςθ με τθν προςζλευςθ των τουριςτϊν ςε 3 επιλεγμζνεσ περιοχζσ, ηϊνεσ επιρροισ.  

Θ ευκφνθ του αναδόχου αφορά ςτθν υλοποίθςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται προκειμζνου να 
ςυνταχκεί από τον Διμο Μυκόνου θ Ζκκεςθ Χαρακτθριςμοφ των Αποβλιτων (WCS) για τθν Μφκονο ςτισ 
επιλεγμζνεσ περιοχζσ- ηϊνεσ επιρροισ ςτισ 3 παραλίεσ που ζχουν επιλεγεί. 

O ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ςυγκζντρωςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων από ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ 
ςτισ 3 παραλίεσ που ζχουν επιλεγεί (Φωκόσ, Μερχιά, Πλατφσ Γιαλόσ) ςε μθνιαία βάςθ και με ςυγκεκριμζνθ 
μεκοδολογία που ζχει οριςτεί από τον επικεφαλισ εταίρο ϊςτε τα αποτελζςματα που κα προκφψουν να 
είναι προσ ςυνολικι αξιοποίθςθ από το ζργο να είναι ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα των 
άλλων εταίρων-νθςιϊν του προγράμματοσ. 

Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ πρωτογενϊν και 
υφιςτάμενων δεδομζνων αναφορικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (αρικμόσ και χωρθτικότθτα κάδων, 
ςυχνότθτα αποκομιδισ, χϊροι παραγωγισ αποβλιτων, ποςοτικά και ποιθτικά χαρακτθριςτικά αποβλιτων, 
ερωτθματολόγιο ςχετικά με χαρακτθριςτικά (χϊρα προςζλευςθσ, θλικία, φίλο κ.α) των τουριςτϊν) ςτισ 
τρεισ ηϊνεσ επιρροισ ςτισ παραλίεσ του Διμου Μυκόνου που ζχουν επιλεγεί ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ 
περιόδουσ, ανά μινα κατά τθν διάρκεια του ζτουσ ζωσ τον Νοζμβριο του 2018. 

Θα γίνει αξιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων δθλαδι οι πθγζσ δθμιουργίασ των 
απορριμμάτων, θ ςυχνότθτα, ο τφποσ και οι όγκοι κα ςυςχετιςτοφν με τον όγκο των τουριςτϊν που 
επιςκζπτονται τισ ςυγκεκριμζνεσ παραλίεσ κάκε μινα, οδθγϊντασ ζτςι ςε ςυμπεράςματα και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εφαρμογι μιασ ορκισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων και τθν 
αντιμετϊπιςθ των εποχιακϊν διακυμάνςεων.  

Με βάςθ τθν  εκτίμθςθ και ανάλυςθ τθσ ςφνκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων κα προκφψει ο 
κακοριςμόσ των κατάλλθλων εργαλείων κακϊσ και τθσ ςυχνότθτασ ςυλλογισ των απορριμμάτων και τθ 
δθμιουργία μεκόδων επεξεργαςίασ των αποβλιτων ςε κάκε ςυμμετζχουςα περιοχι. 

Θ ζκκεςθ που κα προκφψει κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ κοινισ μεκοδολογίασ του ζργου 
όπωσ ζχει οριςτεί ςφμφωνα με το κοινι μεκοδολογία κακϊσ και όποιων αλλαγϊν ζχουν ςυμφωνθκεί και 
εγκρικεί κατά τθν διάρκεια των τεχνικϊν ςυναντιςεων του προγράμματοσ και κα πρζπει να ζχει τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του Επικεφαλισ Εταίρου ωσ προσ το περιεχόμενο και τθν πλθρότθτά τθσ.  

Θ ζκκεςθ κα ςυνταχκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα που αποτελεί τθν επίςθμθ γλϊςςα εργαςίασ του ζργου, ενϊ 
εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο για τισ ανάγκεσ του ζργου ι τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, μπορεί να ηθτθκεί 
μία ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων τθσ μελζτθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα δεδομζνα που κα μετρθκοφν / υπολογιςτοφν είναι τα παρακάτω: 

 Δθμοτικά απόβλθτα, κατά βάροσ και τφπο (ςφνκεςθ) όπωσ ορίηεται ςτο Τεχνικό Εγχειρίδιο (TΕ) 

που ζχει ςυντάξει ο επικεφαλισ εταίροσ ι όπωσ ζχει τροποποιθκεί-εγκρικεί από τισ τεχνικζσ 

επιτροπζσ του προγράμματοσ. 





 

Σελίδα 44 

 Ανκρϊπινθ Ραρουςία, δθλαδι αρικμόσ, μορφι τουριςμοφ (πολιτιςτικόσ, καταδυτικόσ, 

γαςτρονομικόσ, περιπατθτικόσ, ντόπιοσ κ.α) και δθμογραφικά ςτοιχεία (θλικία και φφλο) ςε όλεσ 

τθσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ και κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δειγματολθψίασ. 

Α. Τα δθμοτικά απόβλθτα κα μετρθκοφν με τθν εφαρμογι τθσ πρότυπθσ μεκόδου δοκιμϊν για τον 
προςδιοριςμό τθσ ςφνκεςθσ των μθ επεξεργαςμζνων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, D5231 – 92 
(ανακεωρθμζνο 2008) ) / Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed 
Municipal Solid Waste, D5231 – 92 (Reapproved 2008). Επιγραμματικά αναφζρεται ότι για όλα τα 
απόβλθτα κα γίνεται ο διαχωριςμόσ ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ κατθγορίεσ (π.χ. βιοαπόβλθτα, χάρτινεσ 
ςυςκευαςίεσ, ζντυπο χαρτί, εφθμερίδεσ κ.λπ.), και ζπειτα κα πραγματοποιείται μζτρθςθ του βάρουσ με 
ειδικοφσ ηυγοφσ. Πλθ θ διαδικαςία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ςε θμερολόγιο με φωτογραφικό υλικό 
(για όλεσ τισ περιοχζσ και όλουσ τουσ μινεσ). 

B. Θ ανκρϊπινθ παρουςία (αρικμόσ) κα μετρθκεί: 

α. ςυλλζγοντασ κακθμερινά αναλυτικά δεδομζνα ςτισ υπό μελζτθ περιοχζσ επιρροισ (αρικμό και 
χαρακτθριςτικά πελατϊν, πλθρότθτεσ, διατροφικζσ ςυνικειεσ κ.λπ.) 

β. πραγματοποιϊντασ δθμοςκόπθςθ δφο φορζσ τθν θμζρα ςε τυχαίο δείγμα των παρόντων ατόμων 
καλφπτοντασ ζνα ποςοςτό τουλάχιςτον 5% του πλθκυςμοφ. 

Βαςικά βιματα: 

 Ταυτοποίθςθ των ηωνϊν και των πθγϊν παραγωγισ αποβλιτων (κάδοι, πθγζσ δθμιουργίεσ 

αποβλιτων (πχ εςτιατόρια, καφετζριεσ, ξενοδοχεία κ.α), των μζςων και τθσ ςυχνότθτασ 

ςυλλογισ αποβλιτων κλπ. 

 Δθμιουργία των ςχετικϊν χαρτϊν ςε επεξεργάςιμθ μορφι. 

 Εκτίμθςθ του χρονοδιαγράμματοσ δειγματολθψίασ. 

 Ενθμζρωςθ όλων των τοπικϊν και ιδιωτικϊν επιχειριςεων, εφόςον υπάρχουν ςτθν ηϊνθ 

επιρροισ. 

 Εκτζλεςθ εβδομαδιαίων δειγματολθψιϊν ανά μινα ζωσ τον Νοζμβριο 

 Συμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ςχετικά με τουσ τουρίςτεσ 

 Ραροχι υπθρεςίασ για τθν προετοιμαςία τθσ ζκκεςθσ αναφορικά με τον χαρακτθριςμό και τθν 

διαχείριςθ αποβλιτων (WCS-Waste Characteristic Study) 

Παραδοτζο 3.3. Εκπόνθςθ ζκκεςθσ αναφορικά με τον χαρακτθριςμό και τθν διαχείριςθ αποβλιτων 

(Παραδοτζα 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 και 3.3.4) 

Δράςθ 4.2.1: Προπαραςκευαςτικι μελζτθ για τθν ζναρξθ των πιλοτικϊν δράςεων  

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ εταίρουσ οι οποίοι κα υλοποιιςουν 
πιλοτικζσ δράςεισ, κα ςυνειςφζρει με ςτοιχεία και δεδομζνα όπου αυτό απαιτθκεί. 

Παραδοτζο 4.2.1 (Π4.2.1): υμμετοχι ςτθν ςυγγραφι και ζκδοςθ τθσ προπαραςκευαςτικισ μελζτθσ για 
τισ πιλοτικζσ δράςεισ- Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δράςθ 4.5.1: υμμετοχι ςτθν ςυγγραφι και ζκδοςθ τθσ τελικισ αναφοράσ για τισ πιλοτικζσ δράςεισ 

Με βάςθ τθν εφαρμογι των εργαλείων και μεκόδων που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου και τθν 
επακόλουκθ αξιολόγθςθ των ςχεδίων δράςθσ ςτισ περιοχζσ που ςυμμετζχουν, ςυντάςςεται μια τελικι 
ζκκεςθ, θ οποία προτείνει τα πιο αποτελεςματικά μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να αξιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα του κάκε ςχεδίου 
δράςθσ, ζτςι όπωσ αυτό υλοποιικθκε, ςτο Διμο Μυκόνου. 

Παραδοτζο 4.5.1 (Π4.5.1): υμμετοχι ςτθν ςυγγραφι και ζκδοςθ τθσ τελικισ αναφοράσ για τισ 
πιλοτικζσ δράςεισ- Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Δράςθ 5.1.2: Διαδικτυακά ςεμινάρια για τα ςτελζχθ του Διμου και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν του αλλά και 
άλλων ενδιαφερόμενων φορζων ςτα διαδικτυακά ςεμινάρια που κα υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια του ζργου 
με κεματικά αντικείμενα ςυναφι με το BLUEISLANDS. 

Παραδοτζο 5.1.2 (Π5.1.2): Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
και λίςτα ςυμμετεχόντων 

Δράςθ 5.4: Τποςτιριξθ του Διμου για τθν ςυμμετοχι του ίδιου και άλλων ενδιαφερόμενων φορζων 
ςτα ςεμινάρια (workshops) που κα υλοποιθκοφν τόςο ςε περιφερειακό όςο και διαπεριφερειακό 
επίπεδο (Παραδοτζα 5.4.1,5.4.2,5.4.3 και 5.5.4) 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτα διαπεριφερειακά-
περιφερειακά ςεμινάρια (workshops) τα οποία αναμζνεται να διοργανωκοφν κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ 
του ζργου. Στόχοσ τουσ κα είναι θ διάδοςθ τθσ εμπειρίασ μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν, θ 
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα ανεπτυγμζνα ςχζδια δράςθσ 
που δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια του ζργου. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ 
ςυμμετοχι και εκπροςϊπθςθ του Διμου Μυκόνου και ςτισ ενθμερωτικζσ δράςεισ των υπόλοιπων εταίρων 
του ζργου, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και 
τθν υιοκζτθςθ των νζων πρακτικϊν που μελετικθκαν κατά τθ διάρκεια του ζργου. 

Παραδοτζο 5.4 (Παραδοτζα 5.4.1,5.4.2,5.4.3 και 5.5.4): Ατηζντα και πρακτικά των workshops, λίςτεσ 
ςυμμετεχόντων και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Τποςτιριξθ των ενθμερωτικϊν δράςεων των εταίρων του ζργου. 

 

                                                                                                             Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

                                                                                                            ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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Σιμι 
Μονάδοσ 

Κακαρι Αξία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι I –ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6200+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΘ 
ΚΑΜΡΑΝΘ,84600 ΜΥΚΟΝΟΣ  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Χατηθνάκθ Ευαγγελία 
- Τθλζφωνο: 2289360100 
- Θλ. ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.mykonos.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): 79400000-8 (Υπθρεςίεσ παροχισ γενικϊν επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και ςυμβουλϊν ςε 
κζματα διαχείριςθσ) *Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ των δράςεων 
του ζργου «BLUEISLANDS»+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ  
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * + 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

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

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

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου 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) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο 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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
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:  





 

Σελίδα 57 

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

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

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

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

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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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 : 
ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

 





 

Σελίδα 61 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv, 
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 ιδιωτικοφσxxxv: 

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 κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

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

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

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

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

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxvi, 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 
δωρεάνxxxvii. 

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 Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……]    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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 Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

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 
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νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
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xxxiii

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxv
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




