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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ 
– Δυτικισ Κριτθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρ.Ε.Ο. Χανίων – Κιςςάμου, Κάτω Δαράτςο 

Ρόλθ Χανιά 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73100 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 434 

Τθλζφωνο 28210-45570 

Φαξ 28210-59777 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@samaria.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ηαχαρίασ Γκοφςκοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο   www.samaria.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου που εποπτεφεται από το 
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ 
Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ προςταςία και διαχείριςθ του 
περιβάλλοντοσ των προςτατευόμενων περιοχϊν τθσ Δυτικισ Κριτθσ, όπωσ ορίηονται και 
περιγράφονται αναλυτικά ςτον Ν.4519/2018. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

i. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ii. Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

iii. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. H 
θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι 
γενικϊσ διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν 
λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scoped
MD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=118579782
1946768#%40%3F_afrLoop%3D1185797821946768%26_adf.ctrl-
state%3D12m2mhiofg_4 

 

mailto:info@samaria.gr
http://www.samaria.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=1185797821946768#%40%3F_afrLoop%3D1185797821946768%26_adf.ctrl-state%3D12m2mhiofg_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=1185797821946768#%40%3F_afrLoop%3D1185797821946768%26_adf.ctrl-state%3D12m2mhiofg_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=1185797821946768#%40%3F_afrLoop%3D1185797821946768%26_adf.ctrl-state%3D12m2mhiofg_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=1185797821946768#%40%3F_afrLoop%3D1185797821946768%26_adf.ctrl-state%3D12m2mhiofg_4
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΡΔΕ , Κωδ. ΣΑ ΕΡ0021, Κωδικόσ 
Ρράξθσ ΣΑ (Κωδικόσ Εννιαρίκμου) είναι 2017ΕΡ00210025.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΕΡ00210025). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Υποζργο Νο. 12 τθσ Ρράξθσ: «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΕΩΝ)» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΘΤΘ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
4842/06-10-2017 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5007763. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο του Υποζργου είναι θ αποτελεςματικι πλθροφόρθςθ / ενθμζρωςθ του κοινοφ, 
κακϊσ και ειδικϊν ομάδων ςε κζματα που αφοροφν τθν περιοχι. 

Κφριοι ςτόχοι είναι: 

α) θ ανάδειξθ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ 

β) θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν και φορζων 

γ) θ παροχι πλθροφοριϊν και ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι  

δ) θ προςταςία και ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 

ε) θ ανάδειξθ του ρόλου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ 
Κριτθσ  

ςτ)θ δικτφωςθ των επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν φορζων. 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

 79416200-5 (Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα δθμοςίων ςχζςεων). 

 79952000-2 (Υπθρεςίεσ εκδθλϊςεων) 

 79950000-8 (Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων) 

 92110000-5 (Υπθρεςίεσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν και βιντεοταινιϊν 
και ςχετικζσ υπθρεςίεσ) 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Ογδόντα Εννιά Χιλιάδων 
Τετρακοςίων Ογδόντα Ευρϊ (89.480,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 72.161,29 ΦΡΑ : 24%) 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 31 Οκτωβρίου 
2023. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και των 
επιμζρουσ παραδοτζων των Φάςεων δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ.  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ1: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) “Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 

ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που 

δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και 

αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, 

ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του 

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

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην 

Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν 

ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ 

διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη»,2 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων 

και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

                                                           
1
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά 

ςτο κείμενο και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

2
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

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

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 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. 

 τθσ με α.π. 4842/06-10-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ 5007763 ςτο 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020» 

 τθσ με α.π. 5237/20-12-2018 Απόφαςθσ 1θσ Τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ 

5007763 ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020», 
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 τθσ με α.π. 53906/04-03-2020 Απόφαςθσ 1θσ Τροποποίθςθσ ζγκριςθσ διάκεςθσ 

πίςτωςθσ του ζργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ 

ΣΑΜΑΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΕΩΝ)» και Κ.Α. 2017ΕΡ00210025 (ΟΡΣ 5007763) τθσ ΣΑΕΡ0021 

τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, 

 του άρκρου 15 του Ν.2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ& αειφόροσ ανάπτυξθ & 

άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 207/Α/1999), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από το άρκρο 13 παρ. 1 του 

Ν.3044/2002 «Μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ & ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων 

αρμοδιότθτασ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ & Δθμοςίων Ζργων» (ΦΕΚ 

197/Α/2002), ςφμφωνα με τα οποία ιδρφκθκε ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 

Σαμαριάσ,    

 τθσ υπ. αρικμ. Απόφαςθσ. ΥΡΕΝ/ΔΔΦΡΒ/60411/1577/02-07-2019 (ΦΕΚ 2751/Β/03-07-

2019) “Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ του ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ - ΔΥΤΙΚHΣ ΚΘΤΘΣ  

 τθσ υπ’ αρικμ. Απόφαςθ Υπ. Ρ.Ε.Κ.Α. 20998/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2009) 

«Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ», όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. Αποφάςεισ Υπ. Ρ.Ε.Κ.Α. 46450/27-10-2010 (ΦΕΚ 

361/Υ.Ο.Δ.Δ./05-11-2010), 23492/15-06-2011 (ΦΕΚ 193/Υ.Ο.Δ.Δ./16-06-2011), 48682/23-

12-2011 (ΦΕΚ 487/Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2011) και Αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/21373/2952/07-03-2019 (ΦΕΚ 

ΥΟΔΔ 154/27.03.2019) 

 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018) «Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων 

Ρεριοχϊν και άλλεσ διατάξεισ» 

 τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του 

Ε.Ρ. «Κριτθ 2014-2020» 

 τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και των 

όρων αυτοφ από το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ 

Κριτθσ 

 τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 

διαγωνιςμοφ από το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ 

Κριτθσ 

 τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

 τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων του 

διαγωνιςμοφ 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........και ϊρα .......... 
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ,  τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα …. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
……/………/……... ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. 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, όπου θ ςχετική ηλεκτρονική 
διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ ςτην πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 
: …… 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 3 Α. παρ.1 του Ν.3548/2007: 

- ςε δφο (2) θμεριςιεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ, μία (1) φορά 

- ςε μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακι εφθμερίδα, μία (1) φορά  

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.samaria.gr ςτθν διαδρομι : ………  ……….   …….., ςτισ …../..…/……..….  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.samaria.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

3. θ  παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ  

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

5. το Σχζδιο τθσ Σφμβαςθσ όπωσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα VI  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα 
(10)  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. 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 θλεκτρονικά 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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 
προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ 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. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

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

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 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 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ 
και γ’ τθσ παρ. 1 του Άρκρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 
και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια 
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
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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 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Θ Α.Α. μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 1.443,00 € μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ 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, ιτοι μζχρι ...................., 
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. 
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 
τθν περ. 4 του Άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α’ 171) και τθν παράγραφο 1 του Άρκρου 43 
του Ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

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 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

2.2.3.1.  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 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 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

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

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο 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.  

ι/και 

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

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
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 2.2.8.2 τθσ 
παροφςασ,  

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

γεγονότοσ. 

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

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 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. 

2.2.3.6. 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. 

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται 
ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ 
του εν λόγω οργανιςμοφ  ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
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ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. Οι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι 
τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/παρζχουν: ςυνολικό 
κφκλο εργαςιϊν 89.480,00 € για τα τελευταία 3 ζτθ ακροιςτικά (χωρίσ να περιλαμβάνεται 
το ζτοσ 2020). Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα 
μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ 
χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

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

α) να ζχουν ςχετικι εμπειρία που να αποδεικνφεται από τθν υλοποίθςθ ζργων αντίςτοιχου 
αντικειμζνου με το υπό ανάκεςθ ζργο. Ειδικότερα, απαιτείται να είναι ςε κζςθ να 
αποδείξουν τθν υλοποίθςθ ζργων ςυναφϊν με το αντικείμενο των κάτωκι τομζων, κατά τθ 
διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (2017-2019): 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ επικοινωνιακϊν προγραμμάτων 

 Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ επικοινωνιακϊν γεγονότων για το ευρφ κοινό ι 
κατθγορίεσ κοινοφ, κακϊσ και εκδθλϊςεων οργανωμζνου επιςτθμονικοφ και 
κοινωνικοφ διαλόγου όπωσ ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςεμινάρια 

 Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ και παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

 Υλοποίθςθ ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

β) να διακζτει κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ εργαςίασ, δθλαδι αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ, 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και τεκμθριωμζνθ εμπειρία, ςε παρόμοια ζργα ςτθν υλοποίθςθ 
ςυμβάςεων ςυναφϊν με τθν προκθρυςςόμενθ. 

Θ προτεινόμενθ από τον υποψιφιο ομάδα ζργου κα πρζπει να απαρτίηεται από επαρκι ςε 
αρικμό άτομα. Αναλυτικότερα, κα πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον τετραμελισ (4-μελισ) 
ομάδα ζργου θ οποία κα αποτελείται από: 

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου (ΥΕ) & Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ ο οποίοσ κα διακζτει 
Ρανεπιςτθμιακό Δίπλωμα Σπουδϊν ςε αντικείμενο ςχετικό με marketing και 
Επικοινωνία, και παράλλθλα 5-ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και 
υλοποίθςθ προγραμμάτων επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, ςχεδίου δράςεων 
επικοινωνίασ, πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ. Ο ΥΕ κα είναι υπεφκυνοσ και για τθν 
επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι.  

 Τρία (3) τουλάχιςτον μζλθ με εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ: 

 ςχεδιαςμοφ, διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ θμερίδων, εκκζςεων, ςυνεδρίων 
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 ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
και τθσ παραγωγισ video για λόγουσ διαφιμιςθσ /προϊκθςθσ. 

Για τθν κάλυψθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ, τα τρία (3) μζλθ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει 
επιτυχϊσ από κοινοφ ι εξ ολοκλιρου (3) τουλάχιςτον ζργα (ζνα τουλάχιςτον ςε κάκε 
τομζα), κατά τα τελευταία (3) ζτθ (2017 - 2019) 

Θ ωσ άνω εμπειρία αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ ςχετικϊν βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, 
τα οποία κα πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με αποδεικτικά ςτοιχεία (κατάλογο 
ζργων ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ του εκάςτοτε εργοδότθ για το χρόνο και το 
αντικείμενο απαςχόλθςθσ-κακικοντα ςτο ζργο ι/και αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ ι/και 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι/και δελτία παροχισ υπθρεςιϊν-τιμολόγια, κ.λπ.). Θ 
ανωτζρω εμπειρία τθσ Ομάδασ ζργου είναι θ ελάχιςτθ που απαιτείται. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποτελεί ζνωςθ/ κοινοπραξία, επιτρζπεται θ 
μερικι κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά αυτι να καλφπτεται από τθν Ζνωςθ. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί να υφίςταται μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) να διακζτουν τον απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό για τθ βζλτιςτθ υλοποίθςθ των 
υπθρεςιϊν όπωσ περιγράφονται ακολοφκωσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

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 αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθ ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ3. 

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 4. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 5. 

                                                           
3
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

4
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

5
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1. Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  
αναρτϊνται  οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με 
τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.   

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ 
παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. 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- 2.2.7). 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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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 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του κακϊσ και επιπλζον 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, 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. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 
επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά 
που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.1., τθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2.2.3.2. και τθν 
περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2.2.3.3. εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ, β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν 2.2.3.2 εφόςον είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ 
ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα 
δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.4., τα αποδεικτικά ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ 
ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα/ο ι 
πιςτοποιθτικό/ά ι όπου τα/το ζγγραφα/ο ι τα/το πιςτοποιθτικά/ό αυτά/ό δεν 
καλφπτουν/ει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα/το ζγγραφα/ο ι τα/το 
πιςτοποιθτικό/ά μπορεί να αντικακίςτανται 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 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
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παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ 
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
οικείο επαγγελματικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του 
άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) 
γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

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

α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ 
που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ· 

β) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ του κφκλου 
εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ 
τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ 
ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι 
διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

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 τα ακόλουκα: 

α) κατάλογοσ των κυριότερων υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία 
με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 
παραλιπτθ.  

β) περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει ο οικονομικόσ 
φορζασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ποιότθτασ των τελικϊν, περιγραφόμενων ςτθν 
πρόςκλθςθ παραδοτζων.· 

γ) αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν 
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δ) αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, 
ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ, 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 οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, 
εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του 
ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του οικονομικοφ 
φορζα, 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.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 
τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 
αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ (2.2.8.2.) υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

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

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 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

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 (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 
και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

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 
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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 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ 
προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 
οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ 
χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

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 Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» 
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 Ρροςφορά» 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. 

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

2.4.2.4. 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 
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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. Για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ οικονομικοφσ 
όρουσ που δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (τεχνικι και οικονομικι προςφορά) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
Ραραρτιματοσ Ι. 

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. με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 
τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ 

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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε 
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ)  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που προβλζπονται ςτθν 
ιςτοςελίδα: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ 
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

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

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με τθν παρ. 2.2.8.2.Β4. τθσ 
Διακιρυξθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο.  

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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Α. Σιμζσ 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, βάςει τθσ τιμισ αναφοράσ του προχπολογιςμοφ τθσ 
Σφμβαςθσ (89.480,00€) 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, 
ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ 
τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του 
ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ για τισ 
αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει 
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ VII που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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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 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
πιο πάνω 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, 
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

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

δ). θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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» τθν.....και ϊρα......ι εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν και ϊρα... 

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  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. 
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3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ 
φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται 
πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ 
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν 
αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί 
να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ 
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των 
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ αποςφραγίηονται οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ και 
οικονομικισ προςφοράσ όλων των διαγωνιηόμενων για όλα τα ςτάδια και εκδίδεται μια 
απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 
κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

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

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία 
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά 
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Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται 
με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Οι Επιτροπζσ που ζχουν αναλάβει τθ διεξαγωγι των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν 
ολοκλθρϊνουν το ζργο τουσ εντόσ των κάτωκι προκεςμιϊν: α) Θ αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ επτά (7) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ. β) Θ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν 
ολοκλθρϊνεται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν. ε) Θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαίνεται επί των Ρρακτικϊν εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν Ρρακτικϊν. 

Οι ωσ άνω προκεςμίεσ παρατείνονται αναλόγωσ ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν διευκρινίςεισ 
ι ςυμπλθρϊςεισ ι απαιτείται επιβεβαίωςθ ςτοιχείων κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Τυχόν υπζρβαςθ των ωσ άνω προκεςμιϊν τθσ παραγράφου δεν ςυνεπάγεται ακυρότθτα 
τθσ διαδικαςίασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

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 
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. 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 - 2.2.7 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 κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία 
αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν. 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 προςκομίςκθκαν τα εν λόγω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 
αυτά που υπεβλικθκαν και o προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
των δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 



Σελίδα 32 από 104 

 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

. 

προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ 
και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ 
του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, 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 ζωσ 2.2.7 (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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 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.  

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 -2.2.7 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 



Σελίδα 33 από 104 

 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

. 

προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 
τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ 
Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ 
διαταγισ,  

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του Ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 
οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) 
θμζρεσ 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 ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω,  διαδικαςία 
για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

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 πράξθσ 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.  
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Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται 
μετά τθν πάροδο 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 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο 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, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 
ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ 
εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 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 και τθν περ. αϋ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• 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, ςφμφωνα και με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017 

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. . Θ 
Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν 
μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ . 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι 
υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται 
αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ 
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ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ 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. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα 
άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει 
δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και 
τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και 
όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ 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. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ 
ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ 
και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4. ΟΡΟΙ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται 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 
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αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ςφμφωνα με το 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, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται, με τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου 
των παραδοτζων. 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  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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 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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


Σελίδα 37 από 104 

 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

. 

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 2.2.8.2 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 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και μόνο κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ τθσ κακ’ φλθν 
αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. και 
απαρζγκλιτα μετά από ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «ΚΘΤΘ 
2014-2020». Δεν προβλζπεται ωςτόςο καμία τροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςε ζξι ςτάδια :  

α) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Α τθσ 
υπθρεςίασ (βλ. Ραράρτθμα Ι). 

β) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Β τθσ 
υπθρεςίασ (βλ. Ραράρτθμα Ι). 

γ) Εξόφλθςθ του 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Γ τθσ 
υπθρεςίασ (βλ. Ραράρτθμα Ι) 
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δ) Εξόφλθςθ του 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Δ τθσ 
υπθρεςίασ (βλ. Ραράρτθμα Ι) 

ε) Εξόφλθςθ του 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Ε τθσ 
υπθρεςίασ (βλ. Ραράρτθμα Ι). 

ςτ) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ ΣΤ τθσ 
υπθρεςίασ (βλ. Ραράρτθμα Ι). 

 

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

α) Ραρακράτθςθ φόρου υπθρεςιϊν ςε ποςοςτό 8% αν είναι εταιρεία ι 20% ΦΕΕ αν είναι 
ελεφκεροσ επαγγελματίασ επί τθσ κακαρισ αξίασ του Τιμολογίου, ςφμφωνα με το άρκρο 64 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπωσ ιςχφει 

β) κράτθςθ φψουσ 0,07%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Άρκρο 375 του Ν.4412/2016. (147Α’/8.08.2016). Θ εν λόγω κράτθςθ υπάγεται ςε 
χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του 
χαρτοςιμου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 7 τθσ υπ’ αρικμ. 5143 ΥΑ (ΦΕΚ 335 
Β’/11.12.2014) 

γ) κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), 
θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
και ανεξαρτιτωσ ποςοφ και πθγισ προζλευςθσ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ 
ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ επί τθσ οποίασ επιβάλλεται θ κράτθςθ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 3 τθσ υπ’ αρικμ. 1191 ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). Θ εν λόγω 
κράτθςθ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με  ποςοςτό 
20% επί του χαρτοςιμου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6 τθσ υπ’ αρικμ. 1191 ΥΑ 
(ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017) 

δ) Με κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

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

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 



Σελίδα 39 από 104 

 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

. 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται μετά από κλιςθ 
του για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 

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. 

δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων, εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν 
ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

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 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. 
(Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και 
κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. 
Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν 
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί 
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αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ που 
ςυνάπτεται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 . 
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ 
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 
από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο (Διοικθτικό Συμβοφλιο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Σαμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ) 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.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ 
ζωσ 31 Οκτωβρίου 2023. 

 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 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. Σε κάκε περίπτωςθ ο 
χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ με τθν παράταςθ που κα δοκεί, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο ολοκλιρωςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Κριτθ», ΕΣΡΑ 
2014-2020, ενϊ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςτεί απαρζγκλιτα θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Κριτθ», ΕΣΡΑ 2014-2020. 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. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ:  

α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 

β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι 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 
καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 
τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 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 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220. 

Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο 
παραλαβισ τθσ παραγράφου ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ, 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 219 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 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 
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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. 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται καμία αναπροςαρμογι τθσ τιμισ  

6.6 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ 
παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να 
αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, 
περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ,  να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ,  κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να 
αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτο σ (ρθτι 
ριτρα υποκατάςταςθσ) 

 

 

Για ο Δ.Σ. του 

Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ 
Κριτθσ 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 

 

 

 

Δρ. Ρζτροσ Λυμπεράκθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Αντικείμενο του Υποζργου 12 «Επικοινωνιακή τρατηγική Εθνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ και 
Φορζα Διαχείριςησ», τθσ Ρράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΙΑΣ», Ε.Ρ. «Κριτθ 2014-2020», είναι θ αποτελεςματικότερθ δυνατι 
πλθροφόρθςθ/ενθμζρωςθ του κοινοφ, κακϊσ και ειδικϊν ομάδων (π.χ. ςυλλόγων, 
οργανϊςεων, ΜΚΟ, φορζων, υπθρεςιϊν, επιμελθτθρίων, επιχειρθματιϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν Ορζων κακϊσ και 
δθμοςιογράφων) αναφορικά με κζματα περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και οικονομικοφ 
χαρακτιρα που αφοροφν τθν περιοχι. 

Το υποζργο επιμερίηεται ςε δφο ενότθτεσ: 

Α. Σχεδιαςμόσ τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ 

Β. Υλοποίθςθ του Σχεδιαςμοφ. 

Το ζργο ςτοχεφει ςτθν: 

α) ανάδειξθ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ 

β) ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν και φορζων 

γ) παροχι πλθροφοριϊν και ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι  

δ) προςταςία και ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

ε) ανάδειξθ του ρόλου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ  

ςτ) δικτφωςθ των επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν φορζων. 

 

ΚΟΠΟ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Το ζργο, ςκοπεφει να υποςτθρίξει τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι του Εκνικοφ Ράρκου 
Λευκϊν Ορζων (των περιοχϊν που χωροκετοφνται εντόσ τθσ Natura με κωδικό GR4340008 
“Λευκά Πρθ και Ραράκτια Ηϊνθ” και GR4340014 “Εκνικόσ Δρυμόσ Σαμαριάσ – Φαράγγι 
Τρυπθτισ – Ψιλάφι - Κουςτογζρακο”) και του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ 
– Δυτικισ Κριτθσ.  
 Θ Επικοινωνιακι Στρατθγικι αποτελείται από δφο ενότθτεσ: 
 
Ενότθτα Α – Σχεδιαςμόσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ 

Στο πλαίςιο του ζργου, ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων 
Επικοινωνίασ του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν Ορζων, το οποίο κα αφορά αποκλειςτικά τισ 
δράςεισ που πρόκειται να πραγματοποιθκοφν ςτο παρόν ζργο ςφμφωνα με τισ 
αναφερόμενεσ  ενζργειεσ ςτθν «Ενότθτα Β – Υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςεων 
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Επικοινωνίασ» τθσ παροφςασ». Το Σχζδιο κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ ςυνολικι 
ςτρατθγικι κατεφκυνςθ τθσ επικοινωνίασ προσ όλα τα μζςα και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ των επιμζρουσ δράςεων ςτθ διάρκεια του ζργου. 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει προτάςεισ ςχετικά με τθν 
ανανζωςθ/λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ του Φορζα 
Διαχείριςθσ, τθν εικαςτικι αναβάκμιςθ και τθ βελτίωςθ των προφίλ των ςελίδων αυτϊν 
(αναρτιςεισ, κείμενα και γραφιςτικά) κακϊσ και τθ ςτρατθγικι επικοινωνίασ του Φορζα ςε 
κάκε μζςο, παρόλο που θ υλοποίθςθ δε κα πραγματοποιθκεί από τον ίδιο. 
Θ ζγκριςθ του Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
κα αποτελεί και τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςισ του. 
 
Ενότθτα Β – Υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ  
Στο πλαίςιο του ζργου ο ανάδοχοσ κα κλθκεί να υλοποιιςει όλεσ τισ εγκεκριμζνεσ (εκτόσ 
από τθν ανανζωςθ/λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ του 
Φορζα Διαχείριςθσ) από το παραπάνω Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων, ενζργειεσ 
επικοινωνίασ.  

Οι ενζργειεσ που κα αναλάβει να υλοποιιςει ο ανάδοχοσ είναι οι παρακάτω: 

 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ 4 θμερίδων με ςτοχευμζνο περιεχόμενο ζκαςτθ 
(ενδεικτικά κζματα: βιϊςιμοσ τουριςμόσ ςε Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ, καλζσ 
πρακτικζσ επιχειριςεων και πράςινθ επιχειρθματικότθτα ςε Ρροςτατευόμενεσ 
Ρεριοχζσ, καλλιζργεια αρωματικϊν φυτϊν, Τεχνολογίασ Ρλθροφορίασ και 
Εκπαίδευςθσ (ΤΡΕ) ςε Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ) 

 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ τριιμερου Εκνικοφ Συνεδρίου για τισ 
Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ τθσ Ελλάδασ (τθν 3θ μζρα κα πραγματοποιθκεί 
επίςκεψθ πεδίου εντόσ των ορίων τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ) 

 Σχεδιαςμόσ και παραγωγι τριϊν (3) τρίλεπτων video για δθμοςιοποίθςι τουσ ςε 
Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Λιψθ υψθλισ 
ανάλυςθσ φωτογραφιϊν (300 ςυνολικά, 100 ανά κεματικι κατθγορία). Οι τρεισ (3) 
κεματικζσ κατθγορίεσ για το ςχεδιαςμό /παραγωγι των video και το φωτογραφικό 
υλικό αναφζρονται ενδεικτικά ωσ: το Ρολιτιςμικό περιβάλλον του Εκνικοφ Δρυμοφ, 
το Φυςικό περιβάλλον του Εκνικοφ Δρυμοφ και ο Οικοτουριςμόσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ θ τελικι κεματικι κατθγορία κα κακοριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με 
τον Ανάδοχο ενϊ θ τελικι επιλογι αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
αποκλειςτικά.  

 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ μίασ ζκκεςθσ φωτογραφίασ 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι επιμζρουσ ενζργειεσ του ζργου είναι: 
 
Ενζργεια 1: Σχζδιο Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ 
Στο πλαίςιο του ζργου, ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει – 1 μινα μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ – Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν 
Ορζων. Θ ενζργεια περιλαμβάνει το ακόλουκο παραδοτζο: 
Ρ.1. Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ 
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Τεχνικι περιγραφι Ρ.1 
Το Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν Ορζων κα 
αφορά αποκλειςτικά τισ δράςεισ που πρόκειται να πραγματοποιθκοφν ςτο παρόν ζργο 
ςφμφωνα με τισ αναφερόμενεσ ενζργειεσ ςτθν «Ενότθτα Β – Υλοποίθςθ του Σχεδίου 
Δράςεων Επικοινωνίασ» τθσ παροφςασ, δθλαδι:  

 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ 4 θμερίδων με ςτοχευμζνο περιεχόμενο ζκαςτθ 
(ενδεικτικά κζματα: βιϊςιμοσ τουριςμόσ ςε Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ, καλζσ 
πρακτικζσ επιχειριςεων και πράςινθ επιχειρθματικότθτα ςε Ρροςτατευόμενεσ 
Ρεριοχζσ, καλλιζργεια αρωματικϊν φυτϊν, Τεχνολογίασ Ρλθροφορίασ και 
Εκπαίδευςθσ (ΤΡΕ) ςε Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ) 

 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ τριιμερου Εκνικοφ Συνεδρίου για τισ 
Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ τθσ Ελλάδασ (τθν 3θ μζρα κα πραγματοποιθκεί 
επίςκεψθ πεδίου εντόσ των ορίων τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ) 

 Σχεδιαςμόσ και παραγωγι τριϊν (3) τρίλεπτων video για δθμοςιοποίθςι τουσ ςε 
Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Λιψθ υψθλισ 
ανάλυςθσ φωτογραφιϊν (300 ςυνολικά, 100 ανά κεματικι κατθγορία). Οι τρεισ 
κεματικζσ κατθγορίεσ για το ςχεδιαςμό /παραγωγι των video και το φωτογραφικό 
υλικό αναφζρονται ενδεικτικά ωσ: το “Ρολιτιςμικό περιβάλλον Εκνικοφ Δρυμοφ”, το 
“Φυςικό περιβάλλον Εκνικοφ Δρυμοφ” και ο “Οικοτουριςμόσ”. Σε κάκε περίπτωςθ 
οι τρεισ τελικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ κα κακοριςτοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον 
Ανάδοχο ενϊ θ τελικι επιλογι αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
αποκλειςτικά.  

 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ μίασ ζκκεςθσ φωτογραφίασ. 

 

Στο Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να ςχεδιάςει τθ 
ςτρατθγικι κατεφκυνςθ επικοινωνίασ του Φορζα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των 
επιμζρουσ δράςεων ςτθ διάρκεια του ζργου. Ραράλλθλα, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει 
προτάςεισ ςχετικά με τθν ανανζωςθ/λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ και των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ, τθν εικαςτικι αναβάκμιςθ και τθ βελτίωςθ του προφίλ 
των ςελίδων αυτϊν (αναρτιςεισ, κείμενα και γραφιςτικά) κακϊσ και τθ ςτρατθγικι 
επικοινωνίασ του Φορζα ςε κάκε μζςο. 

Στθ βάςθ αυτι, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ το Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων 
Επικοινωνίασ το οποίο κα περιλαμβάνει για κάκε παραδοτζο ξεχωριςτά πρόταςθ, ςτθν 
οποία κα αναφζρονται τουλάχιςτον ο ςτόχοσ τθσ, αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ 
αντικειμζνου των παραδοτζων που πρόκειται να υλοποιθκοφν, το ακριβζσ  
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των παραδοτζων και τα αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν 
υλοποίθςθ κάκε παραδοτζου.  

Στθν αναλυτικι περιγραφι των ενεργειϊν δεν κα πρζπει να παραλείπονται οι προτάςεισ 
του ανάδοχου ωσ προσ το οριςτικό περιεχόμενο, το χϊρο υλοποίθςθσ, τθ λίςτα 
προςκεκλθμζνων/ ομιλθτϊν, (θ οποία κα διαμορφωκεί ςε ςυνεργαςία με τον ΦΔΕΔΣ-ΔΚ) 
και των μζςων προβολισ (πριν και μετά) ζκαςτθσ θμερίδασ, του ςυνεδρίου και τθσ 
επίςκεψθσ πεδίου που το ςυνοδεφει κακϊσ και τθσ ζκκεςθσ φωτογραφίασ. Επιπλζον, κα 
πρζπει να προτείνεται το ςενάριο - ςφμφωνα με τισ τρεισ (3) κεματικζσ κατθγορίεσ που κα 
προκφψουν για κάκε ζνα από τα τρία (3) video που πρόκειται να υλοποιθκοφν.  
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Ραράλλθλα, ςτο Σχζδιο κα πρζπει να αναφζρονται δείκτεσ αξιολόγθςθσ οι οποίοι μπορεί να 
είναι i. δείκτεσ υλοποίθςθσ: οι οποίοι κα καταγράφουν τισ επικοινωνιακζσ δράςεισ (π.χ. 
αρικμόσ θμερίδων, κ.λπ.), δείκτεσ αποτελζςματοσ: οι οποίοι κα καταγράφουν το 
αποτζλεςμα των ενεργειϊν ωσ προσ τουσ αποδζκτεσ (π.χ. αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε 
θμερίδα, δελτία τφπου που αναμζνεται να δθμοςιευτοφν), δείκτεσ επίπτωςθσ: οι οποίοι κα 
αναλφουν τθν επίδραςθ των επικοινωνιακϊν δράςεων ςτο κοινό ςτόχο (π.χ. μετριςιμεσ 
αλλαγζσ βακμοφ αναγνωριςιμότθτασ). 

Κατά τθν υλοποίθςθ του παραδοτζου κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ 
δθμοςιότθτασ του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020 (όπωσ περιγράφονται 
αναλυτικά ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 και ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-
%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/) και να γίνει χριςθ των λογοτφπων του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Επιςθμάνεται πωσ ςτο πλαίςιο του παραδοτζου ο ανάδοχοσ οφείλει να είναι ςε ςτενι και 
ςυνεχι ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Θ ζγκριςθ του Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ κα αποτελεί και τθν ζναρξθ 
τθσ υλοποίθςισ του. 

 

Ραραδοτζο Ρ.1 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ ςφνταξθ Ζκκεςθσ Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων 
Επικοινωνίασ του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν Ορζων. 

Το Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ κα υποβλθκεί ςε ζντυπθ μορφι, ςε τρία (3) 
αντίτυπα και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

Ενζργεια 2: Διοργάνωςθ τεςςάρων (4) θμερίδων 

Στο πλαίςιο του ζργου ο ανάδοχοσ κα οργανϊςει και κα υλοποιιςει τζςςερισ θμερίδεσ. Το 
κζμα τθσ κάκε θμερίδασ κα προςδιοριςτεί μζςω του Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων 
Επικοινωνίασ. Θ ενζργεια περιλαμβάνει τα ακόλουκα παραδοτζα: 

Ρ.2. 1θ θμερίδα 

Ρ.7. 2θ θμερίδα 

Ρ.8. 3θ θμερίδα 

Ρ.10. 4θ θμερίδα 

 

Τεχνικι περιγραφι Ρ.2, Ρ.7, Ρ.8 και Ρ.10 

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για κάκε 
θμερίδα είναι: 

 Οριςτικοποίθςθ χρόνου, επιλογι και ενοικίαςθ χϊρου εκδιλωςθσ (εντόσ τθσ πόλθσ 

των Χανίων) με τα εξισ χαρακτθριςτικά: Θα είναι λειτουργικόσ χϊροσ, εφκολα 

προςβάςιμοσ, ςτο ευρφ κοινό και απαραιτιτωσ ςε ΑμεΑ, ικανόσ να φιλοξενιςει 

τουλάχιςτον 50 άτομα. 

 Ραροχι τεχνικισ κάλυψθσ (projector, οκόνθ προβολισ, laptop και μικροφωνικι 

εγκατάςταςθ, laser pointer, βιμα / αναλόγιο, αςφρματθ ςφνδεςθ διαδικτφου κ.λπ.) 

 Ραροχι υπθρεςίασ catering: 

http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/
http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/
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- για ζνα (1) coffee break για πενιντα (50) άτομα, το οποίο κα περιλαμβάνει, κατ’ 

ελάχιςτον, καφζ φίλτρου, ςτιγμιαίο, και εςπρζςο, ποικιλία κρθτικϊν 

αφεψθμάτων, εμφιαλωμζνο νερό, χυμό πορτοκάλι, καλιτςοφνια, ποικιλία κζικ 

και βουτιματα 

- για ζνα (1) lunch break για πενιντα (50) άτομα, το οποίο κα περιλαμβάνει, κατ’ 

ελάχιςτον, ποικιλία με ςάντουιτσ, καλιτςοφνια, χορτοπιτάκια, ντακάκια με 

ντομάτα και τυρί, ποικιλία αλλαντικϊν τυριϊν, φροφτα, αναψυκτικά, νερό 

εμφιαλωμζνο 

- Στισ φόρμεσ ςυμμετοχισ ςτισ θμερίδεσ κα πρζπει να περιλαμβάνεται πεδίο 

διλωςθσ ειδικϊν διατροφικϊν κεμάτων (π.χ. διαβιτθσ κλπ.) προκειμζνου να 

υπάρξει ειδικι μζριμνα για τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςυμμετζχοντεσ εφόςον 

απαιτθκεί. 

 Ζλεγχοσ και επίβλεψθ τιρθςθσ καλισ λειτουργίασ του χϊρου, των τεχνικϊν 

οπτικοακουςτικϊν μζςων και γενικά όςων φορζων εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

θμερίδασ (π.χ. catering κ.α.) 

 Βιντεοςκόπθςθ και λιψθ φωτογραφιϊν 

 Επιμζλεια για τθ μεταφορά όλου του απαραίτθτου υλικοφ (ςυμπεριλαμβάνονται και 

τρόφιμα και ποτά) 

 Ρροςδιοριςμόσ κεματολογίασ ςε ςυνάρτθςθ με το περιεχόμενο τθσ εκδιλωςθσ  

 Κατάρτιςθ λίςτασ προςκεκλθμζνων και λίςτασ ειςθγθτϊν 

 Επικοινωνία και επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ των προςκεκλθμζνων, επιμζλεια και 

αποςτολι, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, φόρμασ για παρουςίαςθ ειςθγιςεων/ 

ανακοινϊςεων/ προςκλιςεων. Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των ςυμμετεχόντων 

και ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ για τθν πορεία οργάνωςθσ. 

 Στισ φόρμεσ ςυμμετοχισ ςτισ θμερίδεσ κα πρζπει να περιλαμβάνεται πεδίο όπου ο 
ςυμμετζχων κα δθλϊνει ότι είναι άτομο με αναπθρία και το είδοσ τθσ αναπθρίασ του 
(κινθτικι, αιςκθτθριακι,όραςθσ, ακοισ, κλπ.) προκειμζνου να παραςχεκεί θ 
κατάλλθλθ βοικεια εφόςον απαιτθκεί. 

 Επικοινωνία με προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ για γενικι και ειδικι πλθροφόρθςθ που 

αφορά τθν θμερίδα, ςυνεννόθςθ για μεταφορά και παραμονι (διανυκτερεφςεισ) 

τουσ. 

 Εικαςτικι ςχεδίαςθ και παραγωγι ενόσ (1) roll up banner με μθχανιςμό (ενδεικτικισ 

διάςταςθσ 200 x 100 cm) και τοποκζτθςι του ςτο χϊρο υποδοχισ. 

 Εικαςτικι ςχεδίαςθ και παραγωγι αφίςασ τθσ θμερίδασ ςε 10 αντίτυπα (διάςταςθ 

Α1). 

 Ρροετοιμαςία χϊρου ομιλθτϊν με επιτραπζηια ςταντ ονομάτων ειςθγθτϊν, 

ςθμαιάκια Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Ελλάδασ κ.λπ. 

 Ρροετοιμαςία φακζλου θμερίδασ για 50 άτομα. Ο κάκε φάκελοσ κα περιλαμβάνει 

ντοςιζ χάρτινο, μπλοκ, ςτυλό, εκτυπωμζνο πρόγραμμα, κονκάρδα με το όνομα του 

ςυμμετζχοντα, με λογότυπα του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ όπωσ περιγράφονται 

αναλυτικά ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 και ςτθν ιςτοςελίδα 

http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%

b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/
http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/
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 Ρροετοιμαςία και αποςτολι δελτίου τφπου ςε τοπικά ΜΜΕ πριν και μετά τθν 

θμερίδα. 

 Ραραλαβι και αρχειοκζτθςθ των ειςθγιςεων.  

 Ταξιδιωτικά ζξοδα (ειςιτιρια και ξενοδοχείο) για δυο (2) ειςθγθτζσ. Συγκεκριμζνα, 

αεροπορικά ειςιτιρια, οδοιπορικά ζξοδα, διαμονι (2 διανυκτερεφςεισ με πρωινό) ςε 

μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου τουλάχιςτον 3* κατάλλθλο για επαγγελματικά 

ταξίδια κατά προτίμθςθ το δυνατό πλθςιζςτερα ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ 

 Μεταφορά των (2) ειςθγθτϊν από και προσ το αεροδρόμιο και από και προσ το 

ςυνεδριακό χϊρο (εφόςον θ απόςταςθ του ςυνεδριακοφ χϊρου από το ξενοδοχείο 

είναι μεγαλφτερθ των 2km). 

 Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ (τιρθςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων 

με υπογραφι ζκαςτου ςυμμετζχοντα), παράδοςθ ςυνεδριακϊν φακζλων και 

βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ) 

 Αναφορά μετά το πζρασ τθσ εκδιλωςθσ (απόδοςθ αρχείου εγγραφζντων με πλιρθ 

ςτοιχεία, παράδοςθ υλικοφ εκδθλϊςεων, αναπαραγωγι αρχείου ειςθγιςεων κακϊσ 

και αποςτολι του με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν θμερίδα). 

Επιπλζον, θ αναφορά κα περιλαμβάνει Δείκτεσ αποτελζςματοσ οι οποίοι κα 

καταγράφουν το αποτζλεςμα των θμερίδων ωσ προσ τουσ αποδζκτεσ ι 

ωφελοφμενουσ (π.χ. αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε θμερίδα, δελτία τφπου που 

δθμοςιεφκθκαν) και  Δείκτεσ επίπτωςθσ οι οποίοι κα αναλφουν τθν επίδραςθ των 

θμερίδων ςτο κοινό ςτόχο και το δυναμικό επαναλθψιμότθτασ τθσ εκδιλωςθσ. 

 Θ θμερίδα κα πρζπει να τθρεί ςε κάκε περίπτωςθ τα αναφερόμενα ςτον 

Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 (http://www.pepkritis.gr/wp-

content/uploads/2016/05/EO_2014-2020_v30_5.pdf), ςχετικά με το ςχεδιαςμό και 

τθν υλοποίθςθ των εκδθλϊςεων, εντάςςοντασ και τθ διάςταςθ τθσ αναπθρίασ και 

προςβαςιμότθτασ των ΑμεΑ. 

Ραραδοτζα Ρ.2, Ρ.7, Ρ.8 και Ρ.10: 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να υποβάλλει προτάςεισ και να αναλάβει τθ διοργάνωςθ 
και υλοποίθςθ των τεςςάρων (4) θμερίδων. 

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε παραδοτζου, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ 
Απολογιςτικι Ζκκεςθ θ οποία κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον αναλυτικι περιγραφι του 
φυςικοφ αντικειμζνου που υλοποιικθκε, το πραγματικό χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο 
υλοποιικθκε το παραδοτζο, τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του παραδοτζου, 
δυναμικό επαναλθψιμότθτασ τθσ δράςθσ και προτάςεισ για μελλοντικζσ ενζργειεσ οι οποίεσ 
κα βαςίηονται ςτθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του παραδοτζου που υλοποιικθκε. 
Για κάκε ζνα από τα παραπάνω, κα τεκμθριϊνεται με ςαφινεια οποιαδιποτε ενδεχόμενθ 
απόκλιςθ από τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ 
που κα ζχει εγκρικεί ςε προγενζςτερθ φάςθ.  

Ραράλλθλα, θ αναφορά κα περιλαμβάνει Δείκτεσ αποτελζςματοσ οι οποίοι κα 
καταγράφουν το αποτζλεςμα των θμερίδων ωσ προσ τουσ αποδζκτεσ ι ωφελοφμενουσ (π.χ. 
αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε θμερίδα, δελτία τφπου που δθμοςιεφκθκαν) και Δείκτεσ 
επίπτωςθσ οι οποίοι κα αναλφουν τθν επίδραςθ των θμερίδων ςτο κοινό ςτόχο. 

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2016/05/EO_2014-2020_v30_5.pdf
http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2016/05/EO_2014-2020_v30_5.pdf
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Τθν ζκκεςθ κα ςυνοδεφουν οι προςκλιςεισ τθσ θμερίδασ, θ λίςτα ςυμμετεχόντων, το 
αρχείο ειςθγιςεων, κακϊσ και video / φωτογραφικό υλικό από τισ θμερίδεσ. 

Τα παραδοτζα κα υποβλθκοφν ςε ζντυπθ (3 αντίτυπα ζκαςτο) και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

Ενζργεια 3: Σχεδιαςμόσ / παραγωγι τριϊν (3) video και φωτογραφικοφ υλικοφ υψθλισ 
ποιότθτασ 

Στο πλαίςιο του ζργου ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει τρία (3) διαφορετικισ κεματολογίασ 
video, και τριακόςιεσ (300) υψθλισ ανάλυςθσ φωτογραφίεσ (100 ανά κεματικι κατθγορία). 
Τo ςενάριο για κάκε video κα προςδιοριςτεί μζςω του Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων 
Επικοινωνίασ. Θ ενζργεια περιλαμβάνει τα ακόλουκα παραδοτζα: 

 

Ρ.3. Ζνα (1) video και εκατό (100) φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ για τθν πρϊτθ 
κεματικι κατθγορία 

Ρ.4. Ζνα (1) video και εκατό (100) φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ για τθ δεφτερθ 
κεματικι κατθγορία 

Ρ.5. Ζνα (1) video και εκατό (100) φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ για τθν τρίτθ  
κεματικι κατθγορία 

Οι τρεισ κεματικζσ κατθγορίεσ για το ςχεδιαςμό /παραγωγι των video και το φωτογραφικό 
υλικό αναφζρονται ενδεικτικά ωσ: 

i. το Ρολιτιςμικό περιβάλλον Εκνικοφ Δρυμοφ,  

ii. το Φυςικό περιβάλλον Εκνικοφ Δρυμοφ και  

iii. ο Οικοτουριςμόσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ τελικι κεματικι κατθγορία κα κακοριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με 
τον Ανάδοχο ενϊ θ τελικι επιλογι αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
αποκλειςτικά. 

 

Τεχνικι περιγραφι Ρ.3, Ρ.4, Ρ.5 

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι: 

 Ρροςδιοριςμόσ τελικισ κεματολογίασ ςε ςυνάρτθςθ με το περιεχόμενο των video. 

 Σκθνοκετικι ςφλλθψθ, επιμζλεια βελτιςτοποίθςθ ςεναρίου (storyboard). Ο Ανάδοχοσ 
κα υποβάλει για κάκε ζνα από τα βίντεο, προ τθσ υλοποίθςθσ, τθν ιδζα (concept), τθ 
ςκθνοκετικι προςζγγιςθ και το ςενάριο (story board), τα οποία κα ελεγχκοφν από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία κα κατακζςει τισ δικζσ τθσ παρατθριςεισ και 
επιςθμάνςεισ εφόςον υπάρχουν. Κατόπιν ο ανάδοχοσ κα προχωριςει ςτθν 
ενςωμάτωςθ αυτϊν προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν τα video, να λάβουν τθν 
τελικι ζγκριςθ και να πραγματοποιθκεί θ τελικι επεξεργαςία/ςφνκεςθ (μοντάη). 

 Συγγραφι ςεναρίου – αφθγιματοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για κάκε video και των 
υποτίτλων των video. Το ςενάριο κα ζχει υποςτεί τθν κατάλλθλθ γλωςςικι επιμζλεια. 
Θ πρωτότυπθ παραγωγι των video κα γίνει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ενϊ το αφιγθμα 
και οι υπότιτλοι κα μεταφραςτοφν ςτα αγγλικά. Τα ςενάρια υποβάλλονται ςτθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κα κατακζςει τισ δικζσ 
τθσ παρατθριςεισ και επιςθμάνςεισ εφόςον υπάρχουν. Ο ανάδοχοσ κα προχωριςει 
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ςτθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων αυτϊν, προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν ι 
αν απαιτείται κα υποβάλει νζα εναλλακτικι πρόταςθ ϊςτε να λάβει τθν ζγκριςθ από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ όλθσ παραγωγισ. Θ ςκθνοκεςία, θ επιλογι 
των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα πραγματοποιθκοφν τα γυρίςματα τθσ παραγωγισ κ.λπ. 
αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ κα λαμβάνει υπόψθ του τισ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ όπωσ αυτζσ κα του ζχουν δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να υποδείξει ςτον Ανάδοχο βελτιϊςεισ ι 
τροποποιιςεισ ωσ προσ τθν αιςκθτικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ παραγωγισ (π.χ. 
αλλαγι, αντικατάςταςθ πλάνων, διόρκωςθ ι αλλαγι τθσ δομισ του κειμζνου κ.λπ.), 
τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενςωματϊςει, προκειμζνου να προκφψει το τελικό 
παραδοτζο. 

 Υλοποίθςθ γυριςμάτων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν 
Ορζων (των περιοχϊν που χωροκετοφνται εντόσ τθσ Natura με κωδικό GR4340008 
“Λευκά Πρθ και Ραράκτια Ηϊνθ” και GR4340014 “Εκνικόσ Δρυμόσ Σαμαριάσ – 
Φαράγγι Τρυπθτισ – Ψιλάφι - Κουςτογζρακο”) που κα περιλαμβάνουν - εφόςον 
χρειαςτεί - διαφορετικζσ εποχζσ, ϊρεσ και ςυνκικεσ φωτιςμοφ και διαφορετικοφσ 
τρόπουσ (υποβρφχια, επίγεια, εναζρια, νυχτερινι, 360ο, κ.λπ.) ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ των ςεναρίων. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 
για τθν οργάνωςθ, επιμζλεια και το κόςτοσ παραγωγισ των γυριςμάτων που 
περιλαμβάνει : 

o Τθν οργάνωςθ, εκτζλεςθ και επίβλεψθ τθσ παραγωγισ 

o Τθν εξαςφάλιςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων χριςθσ 
για οποιοδιποτε ζργο τρίτων αξιοποιιςει για τθ δθμιουργία του βίντεο 

o Τθν απαςχόλθςθ εξειδικευμζνου ςυνεργείου παραγωγισ 

o Τθ διάκεςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ 

o Τα γενικά ζξοδα, όπωσ τθν μετακίνθςθ του ςυνεργείου ςτουσ προοριςμοφσ, 
ενοικίαςθ αυτοκινιτου, διαμονι και ςίτιςθ του ςυνεργείου και των 
ςυμμετεχόντων 

o Το κόςτοσ θκοποιϊν, τθν επιμζλεια του styling, κ.λπ., εφόςον απαιτθκοφν 

o Τθ ςυναίνεςθ οποιουδιποτε προςϊπου (μθ επαγγελματία) παρουςιάηεται 
εμφανϊσ ςτα πλάνα 

o Εφόςον απαιτθκεί, τθ διεκπεραίωςθ των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν 
εξαςφάλιςθ άδειασ για τθν πραγματοποίθςθ των λιψεων ςε αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ και μουςεία κλπ. Τα τζλθ λιψεων επιβαρφνουν τον ανάδοχο 

o Τισ ςκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ και τισ ςκθνογραφικζσ ανάγκεσ (εξοπλιςμό 
ςφμφωνα με το ςενάριο) 

 Επιμζλεια και ενςωμάτωςθ τίτλων, πλθροφοριακοφ και εικαςτικοφ υλικοφ (π.χ. 
γραφιςτικά, λεηάντεσ, motion graphics) 

 Επεξεργαςία, μοντάη με ςυνδυαςμό πλάνων από τα γυρίςματα και από τράπεηεσ 
υλικοφ εφόςον απαιτείται, τελικι κόπια ςε υψθλι ανάλυςθ (4K /ι UHD), format: 
16:9, audio: stereo 

 Μετάφραςθ, υποτιτλιςμό, εκφϊνθςθ και αμοιβζσ εκφωνθτϊν, εφόςον απαιτείται 
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 Δζςμευςθ ότι τα video κα ςυνοδεφονται από φωνθτικι παρουςίαςθ (ι/ και ςε 
μορφι υπότιτλων), κα ζχουν μοντζρνα εικαςτικι και κα ζχουν υποςτεί ςφγχρονθ 
τεχνικι επεξεργαςία 

 Ραράδοςθ του κακζνα από τα video με τίτλο, metadata και tags 

 Ραράδοςθ ψθφιακοφ αρχείου master ςε ανάλυςθ 4Κ αςυμπίεςτο όπου κα 
περιλαμβάνεται επίςθσ ζκδοςθ χωρίσ ςπικάη και χωρίσ υπζρκεςθ κειμζνων για 
μελλοντικι μεταγλϊττιςθ και για μελλοντικι χριςθ ςε άλλεσ γλϊςςεσ 

 Διάκεςθ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον: 

o drone ι αντίςτοιχο εξοπλιςμό 

o ςτερεοφωνικό ιχο με αφιγθςθ όπου το απαιτεί το ςενάριο 

o επαγγελματικι βιντεοκαμζρα κατθγορίασ Digital Cinema Camera 

o εξοπλιςμό για ςτακερζσ λιψεισ π.χ. τρίποδο 

o επαγγελματικό φωτιςμό (εφόςον απαιτείται) 

 Μουςικι επζνδυςθ των video, θ οποία κα εγκρικεί από τθν ανακζτουςα αρχι. Ο 
Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για κάκε οικονομικι απαίτθςθ των 
πνευματικϊν δθμιουργϊν και εν γζνει των ςυντελεςτϊν παραγωγισ του ζργου 
εφόςον οι απαιτιςεισ αυτζσ αφοροφν δικαιϊματά τουσ γενομζνων εκ τθσ 
παραγωγισ. 

 Χριςθ των λογοτφπων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ςε όλα τα παραδοτζα 

 Υποχρεωτικι αναφορά ςτθν πθγι χρθματοδότθςθσ του ζργου και τθν αναφορά 
ςτοιχείων όπωσ το ζτοσ παραγωγισ, το δθμιουργό και τουσ ςυντελεςτζσ του video. 

 Λιψθ φωτογραφιϊν από διαφορετικζσ περιοχζσ του Εκνικοφ Ράρκου Λευκϊν Ορζων 
(των περιοχϊν που χωροκετοφνται εντόσ τθσ Natura με κωδικό GR4340008 “Λευκά 
Πρθ και Ραράκτια Ηϊνθ” και GR4340014 “Εκνικόσ Δρυμόσ Σαμαριάσ – Φαράγγι 
Τρυπθτισ – Ψιλάφι - Κουςτογζρακο”) που κα περιλαμβάνουν - εφόςον χρειαςτεί - 
διαφορετικζσ εποχζσ, ϊρεσ και ςυνκικεσ φωτιςμοφ και διαφορετικοφσ τρόπουσ 
(υποβρφχια, επίγεια, εναζρια, νυχτερινι, 360ο, κ.λπ.). Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να 
είναι υψθλισ ανάλυςθσ (τουλάχιςτον 4.992 x 3.328 pixels) ενϊ κα αντιςτοιχοφν 100 
φωτογραφίεσ ανά κεματικι κατθγορία ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα. 

Ραραδοτζα  
Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ παραγωγι τριϊν (3) video και 
τριακοςίων (300) υψθλισ ανάλυςθσ φωτογραφιϊν (100 ανά κεματικι κατθγορία), 
ςυγκεκριμζνα: 
 
Ρ.3. Ζνα video για τθν πρϊτθ κεματικι κατθγορία, διάρκειασ τριϊν (3) λεπτϊν, με 
εκφϊνθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (υπότιτλοι ςε αγγλικά) και εκατό (100) φωτογραφίεσ 
υψθλισ ανάλυςθσ ςτθν ίδια κεματικι 

 

Ρ.4. Ζνα video για τθ δεφτερθ κεματικι κατθγορία, διάρκειασ τριϊν (3) λεπτϊν, με 
εκφϊνθςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπότιτλοι ςε αγγλικά) και εκατό (100) φωτογραφίεσ 
υψθλισ ανάλυςθσ ςτθν ίδια κεματικι 
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Ρ.5. Ζνα video για τθν tρίτθ κεματικι κατθγορία, διάρκειασ τριϊν (3) λεπτϊν, με εκφϊνθςθ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπότιτλοι ςε αγγλικά) και εκατό (100) φωτογραφίεσ υψθλισ 
ανάλυςθσ ςτθν ίδια κεματικι. 
 
Tα τρία (3) παραπάνω video κα παραχκοφν ςε τρεισ (3) εκδόςεισ ποιότθτασ: χαμθλισ, 
υψθλισ και mobile. Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ 
μετάφραςθσ των υπότιτλων ςτα αγγλικά. 
 
Οι τριακόςιεσ (300) φωτογραφίεσ κα πρζπει να παραδοκοφν ςε ψθφιακι μορφι ςε δφο (2) 
διαφορετικζσ εκδόςεισ ποιότθτασ υψθλισ (τουλάχιςτον 4.992 x 3.328 pixels) και χαμθλισ 
(ενδεικτικά: 1.600 x 1.200 pixels) για χριςθ ςε θλεκτρονικά αρχεία. 
 
Και για τα τρία (3) παραπάνω παραδοτζα κα πρζπει να παραχωρθκοφν ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα δικαιϊματα για τθν με οποιοδιποτε τρόπο χριςθ και αναπαραγωγι, χωρίσ κανζνα 
περιοριςμό, είτε από τουσ δθμιουργοφσ των video και φωτογραφιϊν είτε από τρίτουσ 
δθμιουργοφσ, εργαςία των οποίων χρθςιμοποιικθκε ςτθν παραγωγι των video (π.χ. 
μουςικι κ.α.). Τα πνευματικά δικαιϊματά των παραπάνω παραδοτζων κα ανικουν 
απεριορίςτωσ χρονικά και αποκλειςτικά ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία κα ζχει το 
δικαίωμα να το επαναχρθςιμοποιεί ελεφκερα ςτο ςφνολό του ι αποςπάςματα από αυτό 
για απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια ςε όλο τον κόςμο και ςε οποιοδιποτε τεχνολογικό ι 
άλλο μζςο. 
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για κάκε οικονομικι απαίτθςθ των πνευματικϊν 
δθμιουργϊν και εν γζνει των ςυντελεςτϊν παραγωγισ του ζργου εφόςον οι απαιτιςεισ 
αυτζσ αφοροφν δικαιϊματά τουσ γενομζνων εκ τθσ παραγωγισ. 
 

Ενζργεια 4: Διοργάνωςθ ςυνεδρίου 

Στο πλαίςιο του ζργου ο ανάδοχοσ κα οργανϊςει και κα υλοποιιςει ζνα (1) τριιμερο 
ςυνζδριο, το οποίο κα αφορά τισ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ τθσ Ελλάδασ. Αναλυτικότερα, 
ςτο ςυνζδριο κα πραγματοποιθκοφν  ειςθγιςεισ τισ δυο πρϊτεσ θμζρεσ και τθν τρίτθ 
θμζρα κα πραγματοποιθκεί επίςκεψθ πεδίου ςτο Εκνικό Ράρκο Λευκϊν Ορζων (των 
περιοχϊν που χωροκετοφνται εντόσ τθσ Natura με κωδικό GR4340008 “Λευκά Πρθ και 
Ραράκτια Ηϊνθ” και GR4340014 “Εκνικόσ Δρυμόσ Σαμαριάσ – Φαράγγι Τρυπθτισ – Ψιλάφι - 
Κουςτογζρακο”). Τo ακριβζσ περιεχόμενο του ςυνεδρίου, θ επιλογι τθσ περιοχισ που κα 
πραγματοποιθκεί θ επίςκεψθ πεδίου και του προγράμματοσ/δραςτθριοτιτων που κα 
ακολουκθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ κα προςδιοριςτοφν μζςω του 
Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ. Θ ενζργεια περιλαμβάνει το ακόλουκο 
παραδοτζο: 

Ρ.6.  Ζνα (1) Τριιμερο Συνζδριο 

 

Τεχνικι περιγραφι Ρ.6 

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι: 

 Ρροςδιοριςμόσ κεματολογίασ ςε ςυνάρτθςθ με το περιεχόμενο τθσ εκδιλωςθσ  

 Οριςτικοποίθςθ χρόνου, επιλογι και ενοικίαςθ χϊρου εκδιλωςθσ (εντόσ τθσ πόλθσ 
των Χανίων) με τα εξισ χαρακτθριςτικά: Θα είναι λειτουργικόσ χϊροσ, εφκολα 
προςβάςιμοσ, ςτο ευρφ κοινό και απαραιτιτωσ ςε ΑμεΑ, ικανόσ να φιλοξενιςει 
τουλάχιςτον 100 άτομα. Θ επιλογι του εκάςτοτε χϊρου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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 Ραροχι τεχνικισ κάλυψθσ (projector, οκόνθ προβολισ, laptop, μικροφωνικι 
εγκατάςταςθ, laser pointer, βιμα / αναλόγιο, αςφρματθ ςφνδεςθ διαδικτφου κ.λπ.) 

 Ραροχι υπθρεςίασ catering για 2 θμζρεσ. Αναλυτικότερα για κάκε θμζρα ζνα (1) 
lunch & δυο (2) coffee break για εκατό (100) άτομα. Θ παροχι coffee break κα 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον καφζ φίλτρου, ςτιγμιαίο και εςπρζςςο, ποικιλία κρθτικϊν 
αφεψθμάτων, εμφιαλωμζνο νερό, χυμό πορτοκάλι, καλιτςοφνια, χορτοπιτάκια, κζικ 
και βουτιματα. Θ παροχι lunch κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον επιλογι ςαλάτασ (κατ’ 
ελάχιςτον δυο (2) διαφορετικζσ), κυρίου πιάτου (επιλογι κατ’ ελάχιςτον από τρία (3) 
διαφορετικά) με ςυνοδευτικά επιδόρπιο, νερό, αναψυκτικά. 

 Ραροχι ενόσ (1) γεφματοσ/ δείπνου εργαςίασ για εκατό (100) άτομα για 3 θμζρεσ, το 
οποίο κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον δυο (2) ορεκτικά ανά τζςςερα (4) άτομα, ςαλάτα 
ανά τζςςερα (4) άτομα, κφριο πιάτο ανά άτομο (με δυνατότθτα επιλογισ κρζασ, 
ψάρι, χορτοφαγικό), επιδόρπιο, νερό, αναψυκτικά. Θ παροχι του γεφματοσ τθσ 3θσ 
θμζρασ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί πλθςίον του χϊρου τθσ επίςκεψθσ πεδίου. 

 Στισ φόρμεσ ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο κα πρζπει να περιλαμβάνεται πεδίο διλωςθσ 
ειδικϊν διατροφικϊν κεμάτων (π.χ. διαβιτθσ κλπ.) προκειμζνου να υπάρξει ειδικι 
μζριμνα για τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςυμμετζχοντεσ εφόςον απαιτθκεί. 

 Ζλεγχοσ και επίβλεψθ τιρθςθσ καλισ λειτουργίασ του χϊρου, των τεχνικϊν 
οπτικοακουςτικϊν μζςων και γενικά όςων φορζων εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ του 
ςυνεδρίου (π.χ. catering κ.α.). 

 Βιντεοςκόπθςθ και λιψθ φωτογραφιϊν κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου. 

 Επιμζλεια για μεταφορά όλου του απαραίτθτου υλικοφ (ςυμπεριλαμβάνονται και 
τρόφιμα και ποτά). 

 Κατάρτιςθ λίςτασ προςκεκλθμζνων και λίςτασ ειςθγθτϊν. 

 Επικοινωνία και επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ των προςκεκλθμζνων, επιμζλεια  και 
αποςτολι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου φόρμασ για παρουςίαςθ ειςθγιςεων/ 
ανακοινϊςεων/ προςκλιςεων. Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των ςυμμετεχόντων 
και διαρκισ ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ για τθν πορεία οργάνωςθσ. 

 Στισ φόρμεσ ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο κα πρζπει να περιλαμβάνεται πεδίο όπου ο 
ςυμμετζχων κα δθλϊνει ότι είναι άτομο με αναπθρία και το είδοσ τθσ αναπθρίασ του 
(κινθτικι, αιςκθτθριακι, όραςθσ, ακοισ, κλπ.) προκειμζνου να παραςχεκεί θ 
κατάλλθλθ βοικεια εφόςον απαιτθκεί. 

 Επικοινωνία με ειςθγθτζσ/ ςυμμετζχοντεσ για γενικι και ειδικι πλθροφόρθςθ που 
αφορά το ςυνζδριο, ςυνεννόθςθ για μεταφορά και παραμονι (διανυκτερεφςεισ) 
τουσ. 

 Εικαςτικι ςχεδίαςθ και παραγωγι ενόσ (1) roll up banner με μθχανιςμό (ενδεικτικι 
διάςταςθ 200 x 100 cm) και τοποκζτθςι του ςτο χϊρο τθσ γραμματείασ – υποδοχισ. 

 Εικαςτικι ςχεδίαςθ και παραγωγι αφίςασ του ςυνεδρίου ςε 10 αντίτυπα (διάςταςθ 

Α1). 

 Ρροετοιμαςία φακζλου θμερίδασ για εκατό (100) άτομα. Ο κάκε φάκελοσ κα 

περιλαμβάνει ντοςιζ χάρτινο, μπλοκ, ςτυλό, εκτυπωμζνο πρόγραμμα, κονκάρδα 

ςυνεδρίου με το όνομα του ςυμμετζχοντα, USB stick το οποίο κα περιζχει περιλιψεισ 

ειςθγιςεων, με λογότυπα του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ όπωσ περιγράφονται 
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αναλυτικά ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 και ςτθν ιςτοςελίδα 

.http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce

%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 Ρροετοιμαςία και αποςτολι δελτίου τφπου ςε τοπικά ΜΜΕ πριν και μετά το 
ςυνζδριο. 

 Ταξιδιωτικά ζξοδα (ειςιτιρια και ξενοδοχείο) για πενιντα (50) ειςθγθτζσ. 

Συγκεκριμζνα, αεροπορικά ειςιτιρια, οδοιπορικά ζξοδα, διαμονι (4 διανυκτερεφςεισ 

με πρωινό) ςε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου τουλάχιςτον 3* κατάλλθλο για 

επαγγελματικά ταξίδια κατά προτίμθςθ το δυνατό πλθςιζςτερα ςτο χϊρο τθσ 

εκδιλωςθσ. 

 Μετάφραςθ/ διερμθνεία (από και προσ τθν Αγγλικι γλϊςςα, από πιςτοποιουμζνουσ 
διερμθνείσ) κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ και όπου αλλοφ χρειαςτεί. 

 Απαραίτθτοσ για τθ διερμθνεία θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ (ακουςτικά, κ.λπ.). 

 Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ (τιρθςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων 

με υπογραφι ζκαςτου ςυμμετζχοντα), παράδοςθ ςυνεδριακϊν φακζλων και 

βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ). 

 Δυνατότθτα μεταφοράσ των (50) ειςθγθτϊν/ ςυμμετεχόντων από και προσ το 
αεροδρόμιο και από προσ το ςυνεδριακό χϊρο (εφόςον θ απόςταςθ του 
ςυνεδριακοφ χϊρου από το ξενοδοχείο είναι μεγαλφτερθ των δφο (2) km). 

 Ραροχι δυο (2) λεωφορείων πενιντα (50) κζςεων ζκαςτο για τθν πραγματοποίθςθ 
τθσ επίςκεψθσ πεδίου ςτο Εκνικό Ράρκο Λευκϊν Ορζων. 

 Ραροχι πιςτοποιθμζνου ξεναγοφ (να υπάρχει θ δυνατότθτα θ ξενάγθςθ να 
πραγματοποιθκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα εφόςον χρειαςτεί). 

 Ραραλαβι και αρχειοκζτθςθ των ειςθγιςεων  

 Σφνταξθ αναφοράσ μετά το τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ (απόδοςθ αρχείου εγγραφζντων με 
πλιρθ ςτοιχεία, παράδοςθ υλικοφ εκδθλϊςεων, αναπαραγωγι αρχείου ειςθγιςεων) 

 Χριςθ των λογοτφπων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ  

 

Ραραδοτζο  Ρ.6: 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να υποβάλλει προτάςεισ και να αναλάβει, τθ διοργάνωςθ 
και υλοποίθςθ ενόσ (1) τριιμερου ςυνεδρίου. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του παραδοτζου, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ Απολογιςτικι 
Ζκκεςθ θ οποία κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ 
αντικειμζνου που υλοποιικθκε, το πραγματικό χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο υλοποιικθκε το 
παραδοτζο, τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του παραδοτζου, δυναμικό 
επαναλθψιμότθτασ τθσ δράςθσ και προτάςεισ για μελλοντικζσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα 
βαςίηονται ςτθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του παραδοτζου που υλοποιικθκε. Για 
κάκε ζνα από τα παραπάνω, κα τεκμθριϊνεται με ςαφινεια οποιαδιποτε ενδεχόμενθ 
απόκλιςθ από τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ 
που κα ζχει εγκρικεί ςε προγενζςτερθ φάςθ. 

http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/
http://www.pepkritis.gr/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af/
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Ραράλλθλα, θ αναφορά κα περιλαμβάνει Δείκτεσ αποτελζςματοσ οι οποίοι κα 
καταγράφουν το αποτζλεςμα του ςυνεδρίου ωσ προσ τουσ αποδζκτεσ ι ωφελοφμενουσ 
(π.χ. αρικμόσ ςυμμετεχόντων, δελτία τφπου που δθμοςιεφκθκαν) και Δείκτεσ επίπτωςθσ οι 
οποίοι κα αναλφουν τθν επίδραςθ του ςυνεδρίου ςτο κοινό ςτόχο. 

Τθν ζκκεςθ κα ςυνοδεφουν οι προςκλιςεισ του ςυνεδρίου, θ λίςτα ςυμμετεχόντων, τα 
πρακτικά κακϊσ και video/ φωτογραφικό υλικό από το ςυνζδριο.  

Τo παραδοτζο κα υποβλθκεί ςε ζντυπθ (3 αντίτυπα) και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

Ενζργεια 5: Διοργάνωςθ ζκκεςθσ φωτογραφίασ 

Στο πλαίςιο του ζργου ο ανάδοχοσ κα οργανϊςει και κα υλοποιιςει μια (1) ζκκεςθ 
φωτογραφίασ. Το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ φωτογραφίασ και θ πθγι εξαςφάλιςθσ του 
φωτογραφικοφ υλικοφ που κα εκτυπωκεί κα προςδιοριςτεί μζςω του Εξειδικευμζνου 
Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ. Θ ενζργεια περιλαμβάνει το ακόλουκο παραδοτζο: 

 

Ρ.9.  Μια (1) ζκκεςθ φωτογραφίασ 

 

Τεχνικι περιγραφι Ρ.9 

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι: 

 Οριςτικοποίθςθ χρόνου, επιλογι και ενοικίαςθ χϊρου εκδιλωςθσ (εντόσ τθσ πόλθσ 

των Χανίων) με τα εξισ χαρακτθριςτικά: Θα είναι λειτουργικόσ χϊροσ, εφκολα 

προςβάςιμοσ ςτο ευρφ κοινό και απαραιτιτωσ ςε ΑμεΑ, ικανόσ να φιλοξενιςει 

τουλάχιςτον 50 άτομα. Θ ζκκεςθ φωτογραφίασ κα διαρκζςει 2 θμζρεσ, ενϊ τθ 

δεφτερθ θμζρα κα πραγματοποιθκεί και μία θμερίδα (Ραραδοτζο 8) ςφμφωνα με τα 

προαναφερκζντα. Θ επιλογι του εκάςτοτε χϊρου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

 Ραροχι τεχνικισ κάλυψθσ (επιπλζον φωτιςμό εφόςον απαιτείται κ.λπ.) 

 Ραροχι υπθρεςίασ catering (coffee) για πενιντα (50) άτομα τθν θμζρα των εγκαινίων 

(1θ θμζρα) τθσ ζκκεςθσ. Θ παροχι coffee κα περιλαμβάνει καφζ φίλτρου, ςτιγμιαίο 

και εςπρζςο, ποικιλία κρθτικϊν αφεψθμάτων, εμφιαλωμζνο νερό, χυμό πορτοκάλι, 

καλιτςοφνια, χορτοπιτάκια, κζικ και βουτιματα.  

 Επιμζλεια χωροκζτθςθσ των εκτυπωμζνων φωτογραφιϊν και ζλεγχοσ / επίβλεψθ 

τιρθςθσ καλισ λειτουργίασ του χϊρου και γενικά όςων φορζων εμπλζκονται ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ (π.χ. catering, φωτιςμόσ κ.α.) 

 Βιντεοςκόπθςθ και λιψθ φωτογραφιϊν 

 Επιμζλεια μεταφοράσ όλου του απαραίτθτου υλικοφ (ςυμπεριλαμβάνονται και 

τρόφιμα και ποτά) ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ 

 Επικοινωνία και επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ των προςκεκλθμζνων, επιμζλεια  και 

αποςτολι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ανακοινϊςεων/ προςκλιςεων. 

Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των ςυμμετεχόντων και ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ για τθν πορεία οργάνωςθσ. 
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 Εικαςτικι ςχεδίαςθ και παραγωγι ενόσ (1) roll up banner με μθχανιςμό (ενδεικτικι 

διάςταςθ 200x100 cm) και τοποκζτθςι του ςτο χϊρο υποδοχισ. 

 Εικαςτικι ςχεδίαςθ και παραγωγι αφίςασ τθσ ζκκεςθσ ςε 10 αντίτυπα (διάςταςθ 

Α1). 

 Ρροετοιμαςία και αποςτολι δελτίου τφπου ςε τοπικά ΜΜΕ προ και μετά τθσ 

ζκκεςθσ. 

 Υπεφκυνοσ ςτον χϊρο τθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ.  

 Τιρθςθ βιβλίου επιςκεπτϊν. 

 Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ. 

 Επιλογι φωτογραφικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για εκτφπωςθ.  

 Επιμζλεια εκτφπωςθσ εκατό (100) φωτογραφιϊν ςε υλικό Κ-fix, διαςτάςεων περίπου 

40x60 cm. 

 

Ραραδοτζο Ρ.9: 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να υποβάλλει προτάςεισ και να αναλάβει τθ διοργάνωςθ 
και υλοποίθςθ μιασ (1) ζκκεςθσ φωτογραφίασ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του παραδοτζου, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ Απολογιςτικι 
Ζκκεςθ θ οποία κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ 
αντικειμζνου που υλοποιικθκε, το πραγματικό χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο υλοποιικθκε το 
παραδοτζο, τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του παραδοτζου και προτάςεισ για 
μελλοντικζσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα βαςίηονται ςτθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτα του 
παραδοτζου που υλοποιικθκε. Για κάκε ζνα από τα παραπάνω, κα τεκμθριϊνεται με 
ςαφινεια οποιαδιποτε ενδεχόμενθ απόκλιςθ από τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του 
Εξειδικευμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ που κα ζχει εγκρικεί ςε προγενζςτερθ 
φάςθ.  

Ραράλλθλα, θ αναφορά κα περιλαμβάνει Δείκτεσ αποτελζςματοσ οι οποίοι κα 
καταγράφουν το αποτζλεςμα τθσ εκδιλωςθσ ωσ προσ τουσ αποδζκτεσ ι ωφελοφμενουσ 
(π.χ. αρικμόσ επιςκεπτϊν, δελτία τφπου που δθμοςιεφκθκαν) και Δείκτεσ επίπτωςθσ οι 
οποίοι κα αναλφουν τθν επίδραςθ τθσ εκδιλωςθσ ςτο κοινό ςτόχο. 

Τθν ζκκεςθ κα ςυνοδεφουν οι προςκλιςεισ τθσ ζκκεςθσ, θ λίςτα επιςκεπτϊν κακϊσ και 
video και φωτογραφικό υλικό από τθν ζκκεςθ. 

Το παραδοτζο κα υποβλθκεί ςε ζντυπθ μορφι (3 αντίτυπα) και ςε θλεκτρονικι. 

 

ΦΑΕΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα κζςει ςτθ διάκεςθ του 
Αναδόχου, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ οποιοδιποτε πλθροφοριακό υλικό 
διακζτει ςχετικά με τισ δράςεισ που κα υλοποιθκοφν μζςω τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Είναι 
ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αναδόχου αν κα χρθςιμοποιιςει το υλικό αυτό ςτο πλαίςιο τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ δε, επιςθμαίνεται ότι το υφιςτάμενο αυτό υλικό δεν είναι 
προςανατολιςμζνο προσ τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι, ςυνεπϊσ θ οποιαδιποτε 
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παραγωγι τθσ απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ κα είναι κατά βάςθ πρωτογενισ από τθν 
πλευρά του Αναδόχου.  

Το ζργο αποτελείται από ζξι (6) φάςεισ και τα παραδοτζα αναλφονται ωσ εξισ:  

 

Πίνακας 1. Φάσεις και Παραδοτζα ύμβασης 

Ραραδοτζα Χρόνοσ παράδοςθσ 
Χρόνοσ υλοποίθςθσ 

παραδοτζου 

Φάςθ Αϋ 
1 μινα από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

 

Ρ.1. Εξειδικευμζνο Σχζδιο Δράςεων 
Επικοινωνίασ (εντόσ 1 μινα από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 

 
1 μινα από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ 

Φάςθ Βϋ 15/11/2020  

Ρ.2. 1θ θμερίδα  1/9/2020 ζωσ 31/10/2020 

Φάςθ Γϋ 31/05/2021   

Ρ.3. Ζνα video & 100 φωτογραφίεσ ςτθν 
1θ κεματικι κατθγορία (ενδεικτικι 
κεματολογία: «Πολιτιςμικό περιβάλλον 
του Εθνικοφ Δρυμοφ») 

 

ζωσ 15/05/2021 

Ρ.4. Ζνα video & 100 φωτογραφίεσ ςτθ 
2θ κεματικι κατθγορία (ενδεικτικι 
κεματολογία: «Φυςικό περιβάλλον του 
Εθνικοφ Δρυμοφ» 

 

ζωσ 15/05/2021 

Ρ.5. Ζνα video & 100 φωτογραφίεσ ςτθν 
3θ κεματικι κατθγορία (ενδεικτικι 
κεματολογία: «Οικοτουριςμόσ») 

 
ζωσ 15/05/2021 

Φάςθ Δϋ 31/10/2021  

Ρ.6.  Ζνα (1) Τριιμερο Συνζδριο  1/06/2021 ζωσ 30/9/2021 

Φάςθ Εϋ 31/10/2022  

Ρ.7. 2θ θμερίδα  1/03/2022 ζωσ 31/05/2022 

Ρ.8. 3θ θμερίδα  1/07/2022 ζωσ 30/09/2022 

Ρ.9. Μια (1) ζκκεςθ φωτογραφίασ  1/07/2022 ζωσ 30/09/2022 

Φάςθ ΣΤϋ 31/10/2023  

Ρ.10. 4θ θμερίδα  1/05/2023 ζωσ 30/09/2023 

 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με ςκοπό να λαμβάνει περαιτζρω κατευκφνςεισ, οδθγίεσ και 
διευκρινίςεισ, ϊςτε να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ υλοποίθςθ του ζργου.  
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Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν τιρθςθ των γενικϊν προδιαγραφϊν-
απαιτιςεων περί δθμοςιότθτασ όπωσ προβλζπονται για το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για 
τισ υποχρεϊςεισ τιρθςθσ των προδιαγραφϊν και των κανόνων δθμοςιότθτασ για τα 
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα. 
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     Πίνακασ 2. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ επιμζρουσ φάςεων του ζργου.  

  
2020 2021 2022 2023 

ΦΑΣΘ 
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ 

Α                                                                                           

Β                                                                                           

Γ 
                                             

Δ                                                                                           

Ε                                                                                           

ΣΤ                                                                                           

                                                

  Χρονικι διάρκεια Φάςθσ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ / ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 

Τα παραδοτζα κάκε Φάςθσ κα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ εντόσ των προκεςμιϊν και ςτθ 
μορφι που περιγράφονται ανωτζρω. Ο ζλεγχοσ των παραδοτζων κα γίνεται από επιτροπι θ οποία κα 
ςυντάςςει πρακτικό το οποίο κα διαβιβάηεται για ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Φορζα 
Διαχείριςθσ. Θ επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο να προβεί ςε διορκϊςεισ ι διευκρινιςεισ ςε 
ςχζςθ με τα παραδοτζα, πριν τθν ζγκριςι τουσ.  

 

ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ 

Θ ομάδα ζργου κα αποτελείται από τζςςερα (4) κατ’ ελάχιςτον μζλθ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
2.2.6 τθσ παροφςασ. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΘΤΘ 2014-2020» 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ :  € 72.161,29 

Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ : € 89.480,00  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςε ζξι ςτάδια :  

α) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ  Α τθσ υπθρεςίασ  

β) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Β τθσ υπθρεςίασ  

γ) Εξόφλθςθ του 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Γ τθσ υπθρεςίασ  

δ) Εξόφλθςθ του 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Δ τθσ υπθρεςίασ  

ε) Εξόφλθςθ του 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Ε τθσ υπθρεςίασ  

ςτ) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ ΣΤ τθσ υπθρεςίασ 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ: 

Δεν υφίςταται  

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ:  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν, όπωσ αναφζρεται και ςτθν παράγραφο 5.1.2 τθσ παροφςασ, οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ τθσ Υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
Σφμβαςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΡ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  και τθν ανακζτουςα αρχι 
ι τον ανακζτοντα φορζα 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ   

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ  ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο μζροσ Ι ανακτϊνται 
αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΡ για τθ 
ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΡ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ 

- 

Αρικμόσ ανακοίνωςθσ ςτθν ΕΕ: 

- 

URL τθσ ΕΕ 

Εκνικι επίςθμθ εφθμερίδα 

- 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν 
δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο)  

 

Ταυτότθτα του αγοραςτι   

Επίςθμθ ονομαςία: 

Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ - Δυτικισ Κριτθσ 

Χϊρα: 

Ελλάδα 

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων   

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ανοικτι διαδικαςία 

Τίτλοσ: 

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για ςφναψθ Σφμβαςθσ Γενικϊν Υπθρεςιϊν του Υποζργου 12: 
Επικοινωνιακι Στρατθγικι Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ και Φορζα Διαχείριςθσ, τθσ Ρράξθ 
«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ» 

Σφντομθ περιγραφι: 

Αντικείμενο του υποζργου είναι θ αποτελεςματικι πλθροφόρθςθ / ενθμζρωςθ του κοινοφ, κακϊσ και 
ειδικϊν ομάδων ςε κζματα που αφοροφν τθν περιοχι. Κφριοι ςτόχοι είναι: α) θ ανάδειξθ τθσ 
προςτατευόμενθσ περιοχισ β) θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν και φορζων γ) θ παροχι 
πλθροφοριϊν και ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι δ) θ 
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προςταςία και ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. ε) θ ανάδειξθ του ρόλου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Σαμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ ςτ)θ δικτφωςθ των επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν φορζων.  

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει): 

- 

 

Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα   

Επωνυμία: 

- 

Οδόσ και αρικμόσ: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Ρόλθ: 

- 

Χϊρα: 

- 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):  

- 

Θλ. ταχ/μείο: 

- 

Τθλζφωνο: 

- 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

- 

Αρικ. ΦΡΑ, εφόςον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αρικμόσ ΦΡΑ, να αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει 

- 

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

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» 
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ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

- 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία  

- 

 

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

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

 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) να αναφζρετε τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:  

- 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε:  

- 

γ) Να αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι  θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο: 

- 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;  

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

- Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ  
προμικειασ 

 

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 διατίκεται αυτι δωρεάν;  

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε:  

- 

 

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

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

 Μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΡ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

 

α) Να αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτον όμιλο (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

- 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
προμικειασ: 

- 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία του ςυμμετζχοντοσ ομίλου:  

- 

 

Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ζνδειξθ για τθν/τισ παρτίδα/εσ για τισ οποίεσ ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά: 

- 

 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 

 

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

 

Πνομα 

- 

Επϊνυμο 

- 

Θμερομθνία γζννθςθσ 

- 

Τόποσ γζννθςθσ 

- 

Οδόσ και αρικμόσ: 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Ρόλθ: 

- 

Χϊρα: 

--- 

Θλ. ταχ/μείο: 

- 

Τθλζφωνο: 

- 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

- 

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

- 

 

Γ: Ρλθροροφίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων  

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 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 
 

Ραρακαλείςτε να υποβάλετε χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΡ, με τισ πλθροφορίεσ  που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 
τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ, κακϊσ και το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε μία από τισ ςχετικζσ οντότθτεσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ. Σθμειϊςετε ότι αυτό κα 
πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει κάκε τεχνικό προςωπικό ι τεχνικό φορζα, είτε ανικουν άμεςα ςτθν 
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να καλζςει για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα ι τισ ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςτε 
να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε μία από τισ ςχετικζσ 
οντότθτεσ. 
 

 

 (Το τμιμα ςυμπλθρϊνεται μόνο αν οι πλθροφορίεσ αυτζσ ηθτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Εάν ναι και ςτο μζτρο που είναι γνωςτοί, παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων: 

- 

 Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ επιπλζον των 
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο μζροσ Ι, να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ III για κάκε 
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων). 

 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 

 

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ                                          

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι  
αποκλειςμοφ 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ  

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ με 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; 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). 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
        URL 

          - 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Διαφκορά 
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Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για διαφκορά με 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; 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 ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 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). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ (του ανακζτοντα φορζα) ι του οικονομικοφ φορζα. 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Απάτθ 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για απάτθ με 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; 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). 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 
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Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ  

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα   με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ με 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; 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. 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ με 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; 
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15). 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

-- 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων με 
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; 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 απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 
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Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 
αποκλειςμοφ 

Καταβολι φόρων 

Ραρζβθ ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα 
φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Οικεία χϊρα ι κράτοσ μζλοσ 

--- 

Ενεχόμενο ποςό 

- 

--- 

❍ Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ, θ εν λόγω απόφαςθ 
είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 
Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ. 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ 

- 

Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν  

- 

Ο οικονομικόσ φορζασ 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; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ 
μζλουσ τθσ ΕΕ; 



Σελίδα 71 από 104 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ραραβίαςε ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι  ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Οικεία χϊρα ι κράτοσ μζλοσ 

--- 

Ενεχόμενο ποςό 

- 

--- 

Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ;  

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ, θ εν λόγω απόφαςθ 
είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ.  

- 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ 

- 

Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν  

- 

Ο οικονομικόσ φορζασ 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; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

 

 

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 
αποκλειςμοφ 

Ραραβίαςθ  των  υποχρεϊςεων  ςτον  τομζα  του  περιβαλλοντικοφ  δικαίου  

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτον τομζα του 
περιβαλλοντικοφ δικαίου; Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό 
δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ  
2014/24/ΕΕ. 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)  

Ναι 

Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου  

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του   ςτον τομζα του κοινωνικοφ 
δικαίου; Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ  2014/24/ΕΕ. 

Θ απάντθςι ςασ 
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❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)  

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτουσ τομείσ του εργατικοφ  δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτον τομζα του εργατικοφ 
δικαίου; Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ  2014/24/ΕΕ. 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)  

Ναι 

Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ρτϊχευςθ 

Ζχει κθρφξει ο οικονομικόσ φορζασ πτϊχευςθ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε  τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 



Σελίδα 74 από 104 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Αφερεγγυότθτα 

Αποτελεί ο οικονομικόσ φορζασ αντικείμενο διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ ι παφςθσ δραςτθριοτιτων;  

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε  τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε  κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Διακανονιςμόσ με τουσ πιςτωτζσ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε διακανονιςμό με πιςτωτζσ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε  τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Κατάςταςθ ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ, δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ  

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ κατάςταςθ, προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε  τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 
δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε  κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ. 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 



Σελίδα 76 από 104 

 

 

 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

- 

Εκδότθσ 

- 

Ρεριουςιακά ςτοιχεία υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι    

Είναι τα περιουςιακά ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από δικαςτιριο; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε  τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ 
δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε  κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων  

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε  τθ ςφμβαςθ. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν 
φορζων ςτθν 
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παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 
δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ. 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)  

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωςθ, βλζπε 
οριςμοφσ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ.  

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)  

❍ Ναι 
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❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Είναι ο οικονομικόσ φορζασ ενιμεροσ για τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, όπωσ 

ορίηεται από τθν εκνικι νομοκεςία, τθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεςθ ι ζμμεςθ ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει ο οικονομικόσ φορζασ, ι ςυνδεόμενθ με αυτόν επιχείρθςθ, παράςχει  

ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τθν ςυμβαλλόμενθ οντότθτα ι ζχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί ςτθν 
κατάρτιςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ρρόωρθ λιξθ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ  

Ζχουν επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα, ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτουςα αρχι ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, πρόωρθ καταγγελία τθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)  

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα παροχισ των απαιτοφμενων εγγράφων 
και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ  

Ο οικονομικόσ φορζασ: 

α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων επιλογισ,  
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β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) δεν ιταν ςε κζςθ, χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα απαιτοφμενα από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα δικαιολογθτικά, και 

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

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
 

Δ: Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ                                                  

     Ιςχφουν οι αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ που ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 

Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ που ενδζχεται να προβλζπονται από τθν εκνικι νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα. Ιςχφουν οι αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ;  

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
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Α: Καταλλθλότθτα  

 

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ  

Εγγραφι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο  

Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ  μζλοσ εγκατάςταςισ του, 
όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα αυτό. 

Θ απάντθςι ςασ 

❍ Ναι 

❍ Πχι 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοδοτικι επάρκεια                                              + 

 Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 3 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια  
επιλογισ 

Γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν  

Ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 
απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ, των εγγράφων ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ι του ΕΕΕΡ είναι ο 
εξισ: 

 

Ροςό 

- 

--- 

Θμερομθνία ζναρξθσ 

- 

Θμερομθνία λιξθσ 
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- 

 

 

 

Ροςό 

- 

--- 

Θμερομθνία ζναρξθσ 

- 

Θμερομθνία λιξθσ 

- 

 

 

Ροςό 

- 

--- 

Θμερομθνία ζναρξθσ 

- 

Θμερομθνία λιξθσ 

- 

 

 

 

Ροςό 

- 

--- 

Θμερομθνία ζναρξθσ 

- 

Θμερομθνία λιξθσ 

- 

 

 

Ροςό 

- 

--- 
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Θμερομθνία ζναρξθσ 

- 

Θμερομθνία λιξθσ 

- 

 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Σφςταςθ οικονομικοφ φορζα 

Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ 
για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία ςφςταςθσ ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα: 

Ρροςδιορίςτε 

- 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα                                                       

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια  
επιλογισ 

Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: επιδόςεισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου 

Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ παρείχε τισ ακόλουκεσ κφριεσ υπθρεςίεσ του ςυγκεκριμζνου τφπου. Οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ πείρασ που υπερβαίνει τα τρία 
ζτθ. 

 

Ρεριγραφι 

- 

Ροςό 

- 

--- 

Θμερομθνία ζναρξθσ 

- 
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Θμερομθνία λιξθσ 

 

Αποδζκτεσ 

- 

 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων 

Ο πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ ι ο ίδιοσ ο ανάδοχοσ και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτθ 
ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ) το διευκυντικό του προςωπικό διακζτει τα 
παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προςόντα του. 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ  

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

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 
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Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ δεδομζνων κράτουσ μζλουσ 
τθσ ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Πχι 
URL 

- 

Κωδικόσ 

- 

Εκδότθσ 

- 

Ροςοςτό υπεργολαβίασ 

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

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα  τθσ ςφμβαςθσ ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του 
εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΕΕΕΡ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, 
βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω. 

Ρροςδιορίςτε 

- 

Λιξθ 

 

 

Μζροσ  VΙ:  Τελικζσ  δθλϊςεισ   

Ο οικονομικόσ φορζασ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςτα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν  
δθλϊςεων. 

Ο οικονομικόσ φορζασ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, 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 
δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+. Ππου 
απαιτείται, πρζπει να υπάρχει ανάλογθ ςυγκατάκεςθ πρόςβαςθσ ι 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 
παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν 
ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δίδει επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι του ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 
πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο μζροσ ΙΙΙ και το μζροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου 
Εγγράφου Ρρομικειασ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο 
μζροσ Ι. 
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Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

- 

Τόποσ 

- 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

Ατομικά ςτοιχεία 

1. Επϊνυμο:  

2. Πνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Θμερομθνία & τόποσ γζννθςθσ:  

5. Υπθκοότθτα:  

6. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

7. Τθλζφωνα επικοινωνίασ:  

8. Fax:  

9. Θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

Εκπαίδευςθ (ςυμπλθρϊνεται και με επιπλζον πεδία από τον Ρροςφζροντα εφόςον είναι αναγκαίο) 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ:  

Θμερομθνία: 

Από (μινεσ/ζτθ) μζχρι 

(μινεσ/ζτθ) 

 

Ρτυχίο:  

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ:  

Θμερομθνία: 

Από (μινεσ/ζτθ) μζχρι 

(μινεσ/ζτθ) 

 

Ρτυχίο:  

Ξζνεσ Γλϊςςεσ (1=Μζτρια, 5=Άριςτα) 

ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωςη Ομιλία Γραφή 
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Ραροφςα κζςθ: 

 

 

Επαγγελματικι πείρα: 

Εργοδότης / Χώρα 

Εργοδότησης  

Περίοδος Εργασίας Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας 

   

   

   

   

  

 

Θμερομθνία…………. 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι)  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Υποβολι Οικονομικισ Ρροςφοράσ προσ τον 

ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ Σφμβαςθσ Γενικϊν Υπθρεςιϊν του 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ  ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 12: «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ» 

ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ 

«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ», Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κριτθ 

2014-2020»  

Ρροχπολογιςμοφ 89.480,00€ ευρϊ περιλαμβανομζνου ΦΡΑ  

 

Πνομα/Επωνυμία ςυμμετζχοντοσ   

Ρλιρθσ Επαγγελματικι Διεφκυνςθ ……………………………….. 

Με τθν παροφςα προςφζρω ωσ τίμθμα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν όπωσ περιγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ 

Ροςοςτό Ζκπτωςθσ επί τθσ τιμισ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν: 

Αρικμθτικϊσ* 

Ολογράφωσ* 

Ρροςφερόμενο τίμθμα (ςε Ευρϊ): 

Αρικμθτικϊσ* 

Ολογράφωσ* 

 

*Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ αρικμθτικοφ και ολογράφωσ υπεριςχφει το ολογράφωσ. 

Ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων του Διαγωνιςμοφ και τουσ αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα. 

Τόποσ – Θμερομθνία 

 

Υπογραφι Ρροςφζροντοσ ι Νόμιμου Εκπροςϊπου αυτοφ & Σφραγίδα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι) 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα6)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα7) ......................................... 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ8. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………9 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
                                                           
6
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

7
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

8
  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
9
   ο.π. υπος. 3. 
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.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..10  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................11 τθσ/του 

(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/...............12  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ 13 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 14.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 

μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

                                                           
10

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
11

 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007.  
12

 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
13

 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
14 ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 
θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
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τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 

αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ15.  

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε16. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
16

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

  

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ 
ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό 
ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ  

ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 12: «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ», 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΕΩΝ)  

 

Τθσ ΡΑΞΘΣ  

«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ»  

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΚΘΤΘΣ 

 

Στα Χανιά Κριτθσ, ςιμερα τθν θμζρα μινασ ζτοσ, θμζρα ……….., μεταξφ, αφενόσ, του Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ-Δυτικισ Κριτθσ, που εδρεφει ςτο Χανιά Κριτθσ, » με ζδρα τα Χανιά Κριτθσ 

(Ρ.Ε.Ο. Χανίων-Κιςςάμου, Φανάρια Αγίων Αποςτόλων, Τ.Κ. 73100, Κάτω Δαράτςο, Χανιά) με Α.Φ.Μ. 

998723886 (Δ.Ο.Υ. Χανίων) και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Ρζτρο 

Λυμπεράκθ, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο ςτο εξισ κα 

αναφζρεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» και, αφετζρου, τον (επωνυμία) , που 

εδρεφει ςτθν οδόσ αρικμόσ, Τ.Κ. …………, Ρόλθ, ΑΦΜ……………, ΔΟΥ………………… και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον/-θν ………………………, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ …………………………………, ο οποίοσ ςτο εξισ κα 

αναφζρεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

i. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή 

ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ii. του ν. 4605/2019 (Α’ 52) “Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 8ησ Ιουνίου 2016 ςχετικά με την προςταςία τησ 

τεχνογνωςίασ και των επιχειρηματικϊν πληροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηςη, χρήςη και αποκάλυψή τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) - 

Μζτρα για την επιτάχυνςη του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ και άλλεσ 

διατάξεισ” 
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iii. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

iv. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

v. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

vi. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

viii. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

ix. 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 

x. τθσ με α.π. 4842/06-10-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ 5007763 ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κριτθ 

2014-2020» 

xi. τθσ με α.π. 5237/20-12-2018 Απόφαςθσ 1θσ Τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ 5007763 ςτο Επιχειρθςιακό 

πρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020» 

xii. τθσ με α.π. 53906/04-03-2020 Απόφαςθσ 1θσ Τροποποίθςθσ ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του 

ζργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ 

ΟΕΩΝ)» και Κ.Α. 2017ΕΡ00210025 (ΟΡΣ 5007763) τθσ ΣΑΕΡ0021 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ 

xiii. Τισ πιςτϊςεισ τθσ Ρράξθσ " ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ ", 

Κωδ. ΣΑ ΕΡ0021, Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ 2017ΕΡ00210025. 
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xiv. του άρκρου 15 του Ν.2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ& αειφόροσ ανάπτυξθ & άλλεσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 207/Α/1999), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από το άρκρο 13 παρ. 1 του Ν.3044/2002 

«Μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ & ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ & Δθμοςίων Ζργων» (ΦΕΚ 197/Α/2002), ςφμφωνα με τα οποία 

ιδρφκθκε ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ 

xv. τθσ υπ. αρικμ. Απόφαςθσ. ΥΡΕΝ/ΔΔΦΡΒ/60411/1577/02-07-2019 (ΦΕΚ 2751/Β/03-07-2019) 

“Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ του ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ 

ΣΑΜΑΙΑΣ - ΔΥΤΙΚHΣ ΚΘΤΘΣ  

xvi. τθσ υπ’ αρικμ. Απόφαςθ Υπ. Ρ.Ε.Κ.Α. 20998/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2009) 

«Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

υπ’ αρικμ. Αποφάςεισ Υπ. Ρ.Ε.Κ.Α. 46450/27-10-2010 (ΦΕΚ 361/Υ.Ο.Δ.Δ./05-11-2010), 23492/15-

06-2011 (ΦΕΚ 193/Υ.Ο.Δ.Δ./16-06-2011), 48682/23-12-2011 (ΦΕΚ 487/Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2011) και 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/21373/2952/07-03-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 154/27.03.2019) 

xvii. του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018) «Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και 

άλλεσ διατάξεισ» 

xviii. τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Κριτθ 

2014-2020» για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

xix. τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και των όρων 

αυτοφ από το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ 

xx. τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ από 

το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ – Δυτικισ Κριτθσ 

xxi. τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

xxii. τθσ με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων του διαγωνιςμοφ 

xxiii. Τθν υπ’ αρικ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 Διακιρυξθ ανοικτοφ διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ των 

Υπθρεςιϊν του Υποζργου 12: Επικοινωνιακι Στρατθγικι Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ και Φορζα 

Διαχείριςθσ 

xxiv. Το από ΧΧ-ΧΧ-2020 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, με το οποίο προτείνεται θ 

κατακφρωςθ ςτον Ανάδοχο του διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ των Υπθρεςιϊν του Υποζργου 12: 

Επικοινωνιακι Στρατθγικι Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ και Φορζα Διαχείριςθσ 
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xxv. Τθν απόφαςθ ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία 

εγκρίκθκε το υπό ςτοιχείο (xxiv) ανωτζρω Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, 

κατακυρϊκθκε θ ανάκεςθ των Υπθρεςιϊν του Υποζργου 12: Επικοινωνιακι Στρατθγικι Εκνικοφ 

Δρυμοφ Σαμαριάσ και Φορζα Διαχείριςθσ 

xxvi. Τθν με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 προζγκριςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Κριτθ 2014-

2020» του ςχεδίου ςφμβαςθσ του Υποζργου 12: Επικοινωνιακι Στρατθγικι Εκνικοφ Δρυμοφ 

Σαμαριάσ και Φορζα Διαχείριςθσ. Δεν υφίςτανται εκκρεμότθτεσ από ενςτάςεισ, προςφυγζσ, 

αςφαλιςτικά ι άλλα ζνδικα μζτρα κατά του διαγωνιςμοφ και των αποφάςεων που τον αφοροφν. 

 

ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

ΑΘΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν παροχι των Υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ του 

Yποζργου 12: «Επικοινωνιακι Στρατθγικι Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ και Φορζα Διαχείριςθσ», ςτο πλαίςιο 

τθσ εγκεκριμζνθσ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Κριτθ 2014-2020», 

Ρράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ». Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

και τα παραδοτζα περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ υπ’ αρικμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 ςχετικισ 

Διακιρυξθσ. 

ΑΘΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΘ 

Τα Συμβατικά Τεφχθ και ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα 

ακόλουκα: 

1.  Θ παροφςα Σφμβαςθ 

2.  Θ Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ, 

3.  Θ Ρροςφορά του Αναδόχου 

ΑΘΟ 3: ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό των  ……………………….. ευρϊ (………….. €) πλζον ………………………. 

ευρϊ (……………………… €) για ΦΡΑ 24 % (ιτοι ςυνολικά ……………….. ευρϊ (………………….. €)), και κα βαρφνει 

τισ πιςτϊςεισ τθσ Ρράξθσ «ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΣΑΜΑΙΑΣ», Ε.Ρ. 

«ΚΘΤΘ 2014-2020».Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ. Θ αμοιβι κα καταβλθκεί ςε ζξι ςτάδια: 

α) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ  Α τθσ υπθρεςίασ  
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β) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Β τθσ υπθρεςίασ  

γ) Εξόφλθςθ του 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Γ τθσ υπθρεςίασ  

δ) Εξόφλθςθ του 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Δ τθσ υπθρεςίασ  

ε) Εξόφλθςθ του 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ Ε τθσ υπθρεςίασ  

ςτ) Εξόφλθςθ του 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι τθσ Φάςθσ ΣΤ τθσ υπθρεςίασ 

 

Ωσ προσ τα λοιπά ςχετικά με τον τρόπο πλθρωμισ, τισ κρατιςεισ κ.λπ. ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ 

Διακιρυξθ και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

Το Συμβατικό Τίμθμα δεν ανακεωρείται και κα παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ και δεν είναι δυνατόν να αυξθκεί για οποιονδιποτε λόγο.  

θτά ςυμφωνείται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κακίςταται υπεριμερθ και δεν ζχει καμία υποχρζωςθ 

καταβολισ τόκων ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ τθσ αμοιβισ του Αναδόχου εξαιτίασ μθ 

ζγκαιρθσ χρθματοδότθςθσ του από τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι οι 

προκεςμίεσ πλθρωμϊν δφναται να αναςτζλλονται κακόςον χρόνο δεν ζχουν χορθγθκεί από το αρμόδιο 

Ρρόγραμμα, οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 

ΑΘΟ 4 - ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και μζχρι  

31/10/2023. Ο χρόνοσ αυτόσ αποτελεί τον κακαρό χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

Θ ςφμβαςθ λφνεται αυτοδίκαια χωρίσ καμιά αξίωςθ του Αναδόχου, με τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου 

Ραραλαβισ τθσ τελευταίασ φάςθσ του υποζργου, από το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 

Σαμαριάσ-Δυτικισ Κριτθσ και τθν αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

ΆΘΟ 5: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Για τθν υπογραφι του παρόντοσ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ 

…………………. €.  

Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν κατωτζρω εγγυθτικι επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία 

εκδόκθκε υπζρ του Αναδόχου από τθν …………………….., Νο ……………… ποςοφ ………………… €. Θ ωσ άνω 

εγγφθςθ καλφπτει τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ. 

ΑΘΟ 6: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

Για τον ςυντονιςμό τόςο του ςυνόλου τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ, όςο και τθσ ομάδασ εργαςίασ ο  

Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα χρθςιμοποιθκεί θ αναφερόμενθ ςτθν Ρροςφορά του, ομάδα ζργου. Τυχόν 
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αλλαγι ςε προςωπικό  που αςκεί  ςυντονιςτικό ρόλο ςφμφωνα με τα προθγοφμενα, κα γίνεται μόνο μετά 

από ζγγραφθ ςυμφωνία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ-Δυτικισ Κριτθσ.  

ΑΘΟ 7: ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα του παραδιδόμενου ζργου, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 

παραλαβισ του, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και 

δικαίωμα τρίτου. 

Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν τεχνογνωςία 

(know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ςε παρόμοια ζργα που τυχόν κα αναλάβει 

για λογαριαςμό οιουδιποτε τρίτου. 

Οι αναφορζσ, βάςεισ δεδομζνων, πρωτογενι δεδομζνα, φωτογραφικό υλικό και οποιοδιποτε άλλο 

ςτοιχείο είναι απαραίτθτο για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ και που κα ςυλλεχκεί, είναι 

εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ . 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα 

χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ (π.χ., αναπαραγωγι, δθμοςίευςθ ι οποιαδιποτε 

άλλθ μορφι ενθμζρωςθσ ), χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΑΘΟ 8: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΤΘΘΣΘ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 

Σφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με 

τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε 

ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να 

απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςισ του, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε 

δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι 

τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που 
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δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία 

τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι επιςτθμονικά ηθτιματα. 

Οι ςυμβαλλόμενοι υποχρεοφνται να τθροφν απόλυτθ εχεμφκεια για κάκε πλθροφορία και υλικό που 

πθγάηει από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Θ υποχρζωςθ αυτι εξακολουκεί να δεςμεφει τουσ ςυμβαλλόμενουσ 

και μετά τθ λιξθ ι τθν οποιαδιποτε λφςθ τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι υλικό του ζχει παραςχεκεί κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, δζκα (10) θμζρεσ μετά τθ λιξθ ι τθν οποιαδιποτε λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 

ΑΘΟ 9: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για τθν ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν τισ 

ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα: 

1. Ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τθ Σφμβαςθ με τθ ςυνεργαςία του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγκαίρωσ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθν Ανακζτουςα Αρχι, κάκε φορά πριν τθν ζναρξθ τθσ διενζργειασ των 

εργαςιϊν πεδίου, οποτεδιποτε και αν ζχει προγραμματίςει τθν υλοποίθςθ τουσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει ςτον κακοριςμζνο χρόνο τθν Υπθρεςία που 

ζχει αναλάβει με τθν παροφςα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν εμπροκζςμωσ, άρτια υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

αυτισ, κατά τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει όλο το προςωπικό τθσ ομάδασ ζργου ςε μια από τισ 

αναγνωριςμζνεσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ του Δθμοςίου.. Σε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να βαρφνει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι οφτε να επιβαρυνκεί με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων, του εν γζνει προςωπικοφ ωσ και 

αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από το προςωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικϊν του 

μζςων. 

5. 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. 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 
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ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 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. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει υπόψθ του ότι υπόκειται ςε όλουσ ανεξαίρετα τουσ, βάςει των 

κειμζνων νόμων, φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

7. Οι δαπάνεσ μετακινιςεων του Αναδόχου ςτθ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςτθν περιοχι 

υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα καλφπτονται από τον ίδιο.  

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει να παρζχει ςτοιχεία τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ 

τθν Υπθρεςία τθσ παροφςθσ. 

9. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται ςτθν εμπρόκεςμθ καταβολι τθσ αμοιβισ κατά τουσ όρουσ που ζχουν 

ςυμφωνθκεί με τθν παροφςα ςφμβαςθ και εφόςον υπάρχουν οι διακζςιμεσ πιςτϊςεισ ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι. 

10. Θ παραλαβι τθσ Υπθρεςίασ κα γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 

ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε 

να καλείται να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ 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 Ραραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο. Αν 
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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. 

ΑΘΟ 10 - ΑΣΦΑΛΙΣΘ 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο και ευκφνθ για κάκε ηθμιά ι απϊλεια παραδοτζων που κα παραδοκοφν 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, 

υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ, ι ακόμθ και 

αντικατάςταςι τουσ 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ο κίνδυνοσ και θ ευκφνθ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ 

που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο ι τουσ 

υπεργολάβουσ του ι οποιονδιποτε ςυνεργάτθ του, εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν. 

ΑΘΟ  11: ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

α. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Στθν παροφςα Σφμβαςθ, ο 

όροσ ‘ανωτζρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίωσ τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ςφμφωνα με τον Αςτικό 

Κϊδικα ςυνιςτοφν καταςτάςεισ ανωτζρασ βίασ και οι οποίεσ προκαλοφν κακυςτζρθςθ ι κακιςτοφν 

αδφνατθ τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

β. Οςάκισ ο Ανάδοχοσ, λόγω ανωτζρασ βίασ, κωλφεται ι κακυςτερεί ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του, 

που απορρζουν από τθν παροφςα, αναςτζλλεται θ υποχρζωςι του για εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου 

και θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ παρατείνεται για όςο χρόνο ςυνεχίηει να υφίςταται θ κατάςταςθ ανωτζρασ 

βίασ.  

γ. Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία 

ΑΘΟ 12: ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ παροφςασ 

δεν κα είναι ιςχυρι, παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων 

εκπροςϊπων αμφοτζρων των ςυμβαλλόμενων.  

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 

μόνο κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία 

ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. και απαρζγκλιτα μετά από ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ε.Ρ. «ΚΘΤΘ 2014-2020». Δεν προβλζπεται ωςτόςο καμία τροποποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικι παροχι υπθρεςίασ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

ΑΘΟ 13: ΕΚΧΩΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δε δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει τθν παροφςα ςφμβαςθ ι 

μζροσ αυτισ και/ι οποιοδιποτε δικαίωμα και/ι υποχρζωςθ που απορρζει από αυτιν, χωρίσ 

προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του ζτερου ςυμβαλλομζνου. 

ΑΘΟ 13: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ για λόγουσ που οφείλονται ςε αυτόν δεν εκπλθρϊνει όπωσ αρμόηει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να υπαναχωριςει αηιμια από τθ ςφμβαςθ 

αυτι και να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ςχετικισ ηθμίασ τθν οποία υφίςταται.  

Πλεσ οι διατάξεισ τθσ παροφςασ είναι ουςιϊδεισ και υποχρεωτικζσ, οποιαδιποτε δε παραβίαςι τουσ 

ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ. Θ καταγγελία γίνεται ζπειτα από ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ και μετά τθν 

πάροδο ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 

ΑΘΟ 14: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ 

ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 

τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι ι διαιτθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία 

δφο (2) μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και 

αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια των Χανίων. 
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Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν και αποδζχονται ότι κακζνασ και όλοι οι όροι και οι διατάξεισ τθσ 

παροφςθσ είναι βαςικοί και ουςιϊδεισ. Συνεπϊσ αποδζχονται και διαβεβαιϊνουν ότι κακζνα κα 

εκπλθρϊςει καλόπιςτα όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

Αν οποιοδιποτε μζροσ ι οποιοδιποτε όροσ ι οποιαδιποτε διάταξθ τθσ παροφςασ κρικεί από το 

οποιοδιποτε Δικαςτιριο ι γίνει δεκτό από τα μζρθ ότι αντιβαίνει ςτο Νόμο ι είναι μθ εκτελεςτι, θ 

εγκυρότθτα και θ ιςχφσ των υπολοίπων διατάξεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν κα επθρεαςτεί από το 

γεγονόσ αυτό. Στθν περίπτωςθ αυτι τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια, 

προκειμζνου να αντικαταςτιςουν τθν άκυρθ ριτρα με ζγκυρθ, θ οποία όμωσ κα ζχει κατά το δυνατόν το 

αυτό περιεχόμενο με τθν άκυρθ. 

Θ παροφςα ςυντάχτθκε, αναγνϊςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε ζξι (6) 

πρωτότυπα, ζλαβε δε κάκε ςυμβαλλόμενο μζλοσ ζνα, και για λογαριαςμό του και με επιμζλεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ κα υποβλθκεί ζνα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
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