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1. ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Γπσλπκία Μξγαληζκφο Θηκέλνο Εγνπκελίηζαο Α.Γ 

Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε Ηεληξηθφο Γπηβαηηθφο Οηαζκφο (Π2), Κένο 

Θηκέλαο 

Νφιε Εγνπκελίηζα 

Παρπδξνκηθφο Ησδηθφο 46100 

Πειέθσλν 26650 99300 

Φαμ 26650 99330 

Ειεθηξνληθφ Παρπδξνκείν  olig@olig.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο +30 26650 99345 

Γεληθή Δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.olig.gr/ / 

 

Γίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ε Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Αλψλπκε Γηαηξία ηνπ Δεκνζίνπ , απνηειεί κε Ηεληξηθή Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη αλήθεη ζηνπο θνξείο Γεληθήο Ηπβέξλεζεο. 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ 

πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη νρεκάησλ 

 

ηνηρεία Γπηθνηλσλίαο  

α)    Πα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

β) Μη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε 

www.promitheus.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Δηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Γίδνο δηαδηθαζίαο  

Μ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 311 ηνπ λ. 4412/16.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Νξφγξακκα INTERREG ADRION 

2014-2020, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γπξσπατθφ Πακείν Νεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

θαηά 85% θαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαηά 15% κε θσδηθφ εμφδνπ έξγνπ 27.61.00 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε: ''Παξνρή Τπεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ New Brain'' ηνπ Πξνγξάκκαηνο ADRION 2014-2020'' 

Νην ζπγθεθξηκέλα ησλ Ναθέησλ Γξγαζίαο (ΝΓ): M (Δηαρείξηζε / Management),  T1 (Δίθηπν 

δηαηξνπηθήο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε πεξηνρή Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ/Adriatic-Ionian 

intermodal and logistics transport Network), Π2  (Νξνεηνηκαζία επελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ζηξαηεγηθψλ / Preparation of investments for the strategy implementation) θαη C (Γπηθνηλσλία / 

Communication) ηνπ έξγνπ “ Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network θαη 

αθξσλχκην “NEWBRAIN” ηνπ πξνγξάκκαηνο ADRION 2014-2020. 

Μη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Ηνηλνχ Θεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 72224000-1 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνχισλ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο έξγσλ, 71356300-1 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

Νξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. 

Ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ηξηάληα ρηιηάδσλ θαη 

δηαθνζίσλ επξψ € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΝΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΝΑ: 105.000€ 

ΦΝΑ : 25.200 € ). 

Ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο σο ηηο 30/11/2019, 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ “NEWBRAIN”. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζηελ πξνζθνξά ε νπνία ζα ιάβεη ππφςε ηε ζηαζεξή ηηκή ησλ 

εθαηφλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (105.000) πιένλ ΦΠΑ 24% θαη ζα πξνθχςεη απνθιεηζηηθά 

βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 

Ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ θαη Ρπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο 2014/24/ ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Γλζσκάησζε ηεο Μδεγίαο 

2012/17 ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ζνπλίνπ 2012 (ΓΓ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Δηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Μδεγίαο 2011/85/ΓΓ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Ηαηαξγήζεηο, Οπγρσλεχζεηο Κνκηθψλ 

Νξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα-Πξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  
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 ηεο παξ. Δ ηνπ Κ. 4152/2013 (Α' 107) «Νξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Μδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ηχξσζε ηνπ Ηψδηθα Κφκσλ γηα ην Γιεγθηηθφ Οπλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Οπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Οχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ θαη 

Ηεληξηθνχ Ειεθηξνληθνχ Ιεηξψνπ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Γλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Νξφγξακκα Δηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150), φπσο ηζρχεη. 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Ρπνπξγνχ Γζσηεξηθψλ, φπσο 

ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Ηαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Πχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ηχξσζε Ηψδηθα Φφξνπ Νξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Ηχξσζε ηνπ Ηψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Νλεπκαηηθή Ζδηνθηεζία, Οπγγεληθά Δηθαηψκαηα θαη Ννιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ησδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Δηαηάθηεο”, 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Ρπνπξγνχ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ηεληξηθνχ Ειεθηξνληθνχ 

Ιεηξψνπ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (ΗΕΙΔΕΟ) ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Ρπνπξγνχ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Περληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)»,  

 ηελ αξηζ. 3004881/ΡΔ1244-06/04/2016 Ηνηλή Ρπνπξγηθή Απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζηφρνπ «Γπξσπατθή Γδαθηθή Οπλεξγαζία» 

(Γηδηθή Ρπεξεζία Δηαρείξηζεο ησλ Γπηρεηξεζηαθψλ Νξνγξακκάησλ).  

 ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG ADRION 2014-2020. 

 ην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ “Nodes Enhancing Waterway Bridging Adriatic–Ionian Network θαη 

αθξσλχκην NEWBRAIN” ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG ADRION 2014-2020. 
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 Πν απφ 27/02/2018 Οπκθσλεηηθφ ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο INTERREG ADRION 2014-2020 θαη αθεηέξνπ ηνπ Γπηθεθαιήο Γηαίξνπ ηνπ 

έξγνπ: '' Θηκεληθφ Οχζηεκα Ηεληξηθήο Ζηαιίαο''.  

 Πελ Οπκθσλία Γηαηξηθήο Οπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ “Nodes Enhancing 

Waterway Bridging Adriatic–Ionian Network θαη αθξσλχκην NEWBRAIN” 

 Πελ ππ' αξηζκ. 320/2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  

 Πελ ππ. αξηζκ. 47/2018 Απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο ΜΘΕΓ Α.Γ. πεξί δηελέξγεηαο 

ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

 Πελ ππ' αξηζκ. 84/2018 Απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ  ηεο ΜΘΕΓ Α.Γ. πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ Πεπρψλ Δεκνπξάηεζεο Αλνηθηνχ Ειεθηξνληθνχ Δηαγσληζκνχ γηα ην 

ελ ιφγσ έξγν.  

 Πηο αλάγθεο ηεο ΜΘΕΓ Α.Γ. 

 Πσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ 

Ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 30ε Ζνπιίνπ 2018 θαη ψξα 15.00  

Ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο 

Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr,  ηελ 3ε Απγνχζηνπ 2018., εκέξα Ναξαζθεπή θαη 

ψξα  11.00 

Ιεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Μ ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε 

ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. 

1.6 Δεκνζηφηεηα 

Α. Δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ε πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Ηεληξηθφ 

Ειεθηξνληθφ Ιεηξψν Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (ΗΕΙΔΕΟ).  

Πν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ΓΣΗΔΗΣ έιαβε Οπζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 61717 

Νξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Γιιεληθφ Πχπν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Κ. 4412/2016 . 

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 8 

Ε πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/.  

Ε Δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) :  http://www.olig.gr/.  

Β. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ε δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Γιιεληθφ Πχπν βαξχλεη: ηνλ Αλάδνρν (ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016) θαη θαηαβάιιεηαη κε 

ηελ ππνβνιή ηνπ 1νπ Θνγαξηαζκνχ.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ναξάξηεκα  ηνπ 

Νξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΓΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Πα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε παξνχζα δηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, 

2. ην Πππνπνηεκέλν Έληππν Ρπεχζπλεο Δήισζεο (ΠΓΡΔ) 

3. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

4. ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

2.1.2 Γπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (ΓΟΕΔΕΟ), 

ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Δηεπθξηλίζεσλ 

Πα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηνπ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή 

απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ 

είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε 

άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, 

δελ εμεηάδνληαη.  

Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 10 

2.1.4 Γιψζζα 

Πα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ππρφλ ελζηάζεηο ή 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Μη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαη απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Γηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα πνπ δελ ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 

πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 

αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν..  

Γλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή. 

Ηάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Γγγπήζεηο 

Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΟΔΟ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Ιπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Γ.Π.Α.Α. - Π.Ι.Γ.Δ.Γ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Πακείνπ Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Πακείν 

Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Μη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Ι. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  

Πα ζρεηηθά ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο 

Δηαθήξπμεο. 

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 11 

Ε αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Δηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Γπηινγήο 

2.2.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΟΔΟ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ναξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Νξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Οπκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Μη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Οηελ 

πεξίπησζε πνπ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηαζηεί αλάδνρνο, ηα κέιε ηεο νθείινπλ -εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο- λα πεξηέιζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. 

3. Οηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Γγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ επξψ (2.100,00 €)θαη αληηζηνηρεί 

ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο κε ζπκπ. ΦΝΑ. 

Οηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη ηελ Πξίηε 5 Ιαξηίνπ 

2019 άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2.Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  
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Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή 

δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 24εο Μθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΓΓ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΓΓ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ζνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΓ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ (ΓΓ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ζνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Μδεγίαο 2005/60/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Μδεγίαο 2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΓΡ ηνπ 
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Οπκβνπιίνπ (ΓΓ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Οηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Γ.Ν.Γ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Μ.Γ. θαη 

Γ.Γ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Οηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Γ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

θαη’ ειάρηζηνλ ζηνλ Δηεπζχλνληα Οχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Οπκβνπιίνπ. 

Οηηο πεξηπηψζεηο Οπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ. 

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

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Γάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε,(α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. Οηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Γιιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

2.2.3.3 Ηαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ 

ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ 

νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 
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άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  
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Γάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 

2.2.3.5. Μ πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. Νξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Πα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Μηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ε απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Μηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Γπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο 

παξνρή ππεξεζηψλ. 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε 

νξίδεηαη ζην Ναξάξηεκα XI ηνπ Νξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Οηελ πεξίπησζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ 

(Γ.Μ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΟΔΟ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 16 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2014, 2015, 2016) ηνπιάρηζηνλ 

ίζν απφ ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ίζν κε ην πνζφ ησλ  

105.000,00 επξψ (εθαηφλ πέληε ρηιηάδεο επξψ €). 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Πν παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα Interreg ADRION 2014 – 2020 θαη Γζληθνχο 

Νφξνπο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο καθξν – 

πεξηθέξεηαο Αδξηαηηθήο – Ζνλίνπ. Οηφρνο ηνπ είλαη λα αλαδείμεη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ δηαηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ. θαη βειηηψλνληαο ηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο 

θφκβνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ. Γπίζεο, ζθνπεχεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ δηαθξαηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ θπξίσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ησλ 

δηαηξνπηθψλ δηαρεηξηζηψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε επελδχζεσλ. Πν έξγν απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, εηδηθή εκπεηξία θαη γλψζεηο, ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο έλαληη: ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ θαη θαζψο θαη ησλ επηιερζέλησλ εξγαιείσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Αδξηαηηθήο θαη Ζνλίνπ, ηνπ 

επηθεθαιήο εηαίξνπ, ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ηεο Περληθήο Γξακκαηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Interreg ADRION 2014 – 2020. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 

γλψζε, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  Οπγθεθξηκέλα, νη ππνςήθηνη απαηηείηαη λα έρνπλ : 

α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (2013 – 2017), λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (05) ζπκβάζεηο γηα ηε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο 

εηαίξνη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνιπκεξνχο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (νινθιεξσκέλα 

επηηπρψο) εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (03) ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  

β) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (2013 – 2017) λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο (03) ζπκβάζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (ζπλέδξηα, workshops, ζπλαληήζεηο 

εηαίξσλ, θ.η.ι.) ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνιπκεξνχο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο 

(νινθιεξσκέλα επηηπρψο). 

γ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (2013 – 2017), λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία ζε ζέκαηα γαιάδηαο αλάπηπμεο. Μ αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη θαη 

νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αληίζηνηρα έξγα.  

δ) λα δηαζέηνπλ, επαξθή θαη εμεηδηθεπκέλε Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξα (4) κέιε: 

α.  Υπεύζπλνο Έξγνπ 

 10-εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 
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 ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

πνιπκεξνχο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. 

 εκπεηξία δηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνιπκεξνχο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο έξγνπ ζε ξφιν Ρπεχζπλνπ.  

 άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο.  

β.  Αλαπιεξσηήο Υπεύζπλνο Έξγνπ 

 7-εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

 ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

πνιπκεξνχο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. 

 εκπεηξία δηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνιπκεξνχο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο έξγνπ ζε ξφιν Αλαπιεξσηή Ρπεχζπλνπ Έξγνπ. 

 άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

γ. Υπεύζπλνο Μεζνδνινγηθήο θαη Τερληθήο Πξνζέγγηζεο 

 10-εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

I. Οπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ έξγσλ κεηαθνξψλ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα «Γπξσπατθήο Γδαθηθήο Οπλεξγαζίαο» (INTERREG) 

II. Ρινπνίεζε ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ δηαθξαηηθψλ έξγσλ κεηαθνξψλ ηεο Γπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

III. Οπκκεηνρή ζηελ ηερληθή πινπνίεζε έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε Ιεηαθνξηθψλ 

Δηαδξφκσλ . 

IV. Ηνηλσληθν-νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έξγσλ. 

V. Οπκκεηνρή ζε έξγα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ. 

δ. Οηειέρε Μκάδαο Έξγνπ (ηνπιάρηζηνλ έλα) πνπ λα δηαζέηνπλ: 

 3-εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δπν (02) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

πνιπκεξνχο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. 

 εκπεηξία δηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνιπκεξνχο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο έξγνπ ζε ξφιν ζηειέρνπο νκάδαο έξγνπ.  

 άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα: 

α) ISO 9001:2008   

β) ISO 14001:2004 θαη 

γ) ΓΘΜΠ 1435 

ή λεφηεξα, κε ζεκαηηθφ πεδίν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, ήηνη Δηαρείξηζε 

θαη πινπνίεζε Γπξσπατθψλ Έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γαιάδηαο Αλάπηπμεο. 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. Οηελ πεξίπησζε απηή, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Γηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Ιέξνπο ΖΖ ηνπ 

Ναξαξηήκαηνο ΖΖ ηνπ Νξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, 

εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ρπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Νξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε 

κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4412/2016 Πππνπνηεκέλν Έληππν Ρπεχζπλεο Δήισζεο (ΠΓΡΔ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα 

κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΙΙ ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Πν ΠΓΡΔ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ναξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΓΑΑΔΕΟΡ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Ηαηεπζπληήξηαο Μδεγίαο 

15/2016 (ΑΔΑ:  Τ0ΓΜΛΠΒ-ΑΗΕ). Πν ΠΓΡΔ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΑΑΔΕΟΡ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

Οε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Πππνπνηεκέλν Έληππν 

Ρπεχζπλεο Δήισζεο (ΠΓΡΔ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  
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Το εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Οηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Πππνπνηεκέλν 

Έληππν Ρπεχζπλεο Δήισζεο (ΠΓΡΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Πν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Οηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο 

θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ε δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Δήισζεο (ΣΓΤΔ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 

λ. 4412/2016. 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 

ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ε 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 
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β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Γηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Γιιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 

πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Πν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 

έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Νξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Γ.Ι.Ε., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ. Πα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ε κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Γιιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Γζφδσλ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 

φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν 

ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Μη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή 

φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

γ)Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Δηεχζπλζε 

Νξνγξακκαηηζκνχ θαη Οπληνληζκνχ ηεο Γπηζεψξεζεο Γξγαζηαθψλ Ορέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ 

έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Γηδηθφηεξα, απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ Νηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γπηκειεηεξίνπ, φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, εθδφζεσο ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Μη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ Ναξαξηήκαηνο XI ηνπ Νξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Οηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν 

θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Γάλ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ θαηάινγν έξγσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα, κε αλαθνξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε, πεξηγξαθή 

νκάδαο έξγνπ, ζπλνδεπφκελε απφ βεβαηψζεηο / πξσηφθνιια/ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο 

απηψλ. Γηα ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Μκάδα Έξγνπ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αλαιπηηθψλ 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ κε βάζε ην Ρπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ. Γπίζεο, ζην ίδην 

παξάξηεκα ππάξρνπλ ππνδείγκαηα γηα ηνλ πίλαθα παξνπζίαζεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ 

αιιά θαη γηα ηνλ πίλαθα παξνπζίαζεο ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά εθδνζέληα απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΓΗ, ζπγθξφηεζε Δ.Ο. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Γ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 

ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Μη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, 
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θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ναξαξηήκαηνο VII ηνπ Νξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

Οηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 

ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε 

ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ε πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή 

ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο.  

Β.8. Μη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9.Οηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Πν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Οχκβαζεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ , ηα 

νπνία είλαη ηα θάησζη:  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΣΓΛΓΣΗ

 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο 70% 

1.1 Ηαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

έξγνπ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ 
35% 

1.2 Ιεζνδνινγία θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 25% 

1.3 ξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 10% 

Κ2 Οκάδα Έξγνπ – Σερληθή Τπνζηήξημε Έξγνπ 30% 

2.1 Μξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μκάδαο Έξγνπ 20% 

2.2 Δηαζεζηκφηεηα Ιειψλ Μκάδαο Έξγνπ 10% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΓΛΓΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ                                         100% 

 

Κξηηήξην 1 - Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο  
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Θα αμηνινγεζεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα πηνζεηήζεη ν Αλάδνρνο, θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν Έξγν. Θα εθηηκεζεί ε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ε 

επάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ πινπνίεζε (πνηνηηθά θαη ρξνληθά), ην βέιηηζην δπλαηφ 

επίπεδν πνηφηεηαο πνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί, ε ξεαιηζηηθφηαηα σο πξνο ηελ αλάιπζή ηνπ 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαζψο θαη ε επειημία ηνπ ππνςεθίνπ λα αληαπνθξηζεί ζην δπλακηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Θα εθηηκεζνχλ επίζεο πξνηεηλφκελνη ηξφπνη, κέζα θαη δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Κξηηήξην 2 - Οκάδα Έξγνπ  

Θα αμηνινγεζεί ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ην πξνηεηλφκελν 

ζρήκα δηνίθεζεο ηεο Μκάδαο Έξγνπ, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Γπίζεο, αμηνινγείηαη ε εμνηθείσζε ηνπ ππεπζχλνπ αιιά θαη ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο ζε παξεκθεξή έξγα ζε αληηθείκελν θαη ζεκαηηθή. 

Μη ππνςήθηνη - θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Μκάδα Έξγνπ - δχλαληαη λα 

θιεζνχλ απφ ηελ Γπηηξνπή Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνχ ζε ζπλέληεπμε, ελψπηνλ ηεο νπνίαο ζα 

αλαιχζνπλ πξνθνξηθά ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ζα απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ κειψλ 

ηεο. 

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ 

Ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ε βαζκνινγία 

είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ε βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνί φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο, ήηνη πνπ δελ 

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

Ε Γπηηξνπή ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην βαζκφ απφ ην 100 έσο ην 120 θάζε έλα απφ ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Μ βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζθνξάο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 

Ηάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ησλ παξαθάησ ηχπν:\ 

U = Ο1*Η1 + Ο2*Η2 

Δειαδή U = 0,70*Η1 + 0,30*Η2 

U ην απνηέιεζκα ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία. 

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ U 

Ε επηηξνπή επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα πξνζθαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα παξνπζηάζνπλ θαη 

λα αλαιχζνπλ ηελ πξφηαζε ηνπο πξνθνξηθά θαη λα ζέζεη εξσηήζεηο. Πν άζξνηζκα ησλ 
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βαζκνινγηψλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ή (U). 

Μη ηειηθνί βαζκνί ηεο Γπηηξνπήο πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πν πξαθηηθφ ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ Νξνζθνξψλ, θαζψο θάζε άιιν 

ζηνηρείν ηνπ δηαγσληζκνχ (φπσο επηζηνιέο θιπ.) απνηειεί θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ην αξκφδην 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ε Γπηηξνπή Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ 

Νξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζε φηη αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι θαη αθνχ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππέξ ηνπ ηειηθά επηθξαηέζηεξνπ ππνςεθίνπ. 

Νξνζθνξά πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ή δελ πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηνηρεία ηερληθήο επάξθεηαο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη 

δελ πξνρσξά ζε δηαδηθαζία Περληθήο αμηνιφγεζεο. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Μη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Δηαθήξπμε γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Οηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

2.4.2.1.Μη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΓΟΕΔΕΟ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5) ζηελ Γιιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ 

Ρπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Γ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΓΗ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ηαλνληζκφ (ΓΓ) 

910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Ρ.Α. 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο)» (ΦΓΗ Β 
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1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΓΟΕΔΕΟ- Δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Ρ.Α.  

 

2.4.2.2.Μ ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ 

Ρπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Ιεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Οχζηεκα. Οε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΓΟΕΔΕΟ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Μη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Γθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Μη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οηελ ζπλέρεηα 

ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Τα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό 

κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf] 

2.4.2.5. Μ ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

Οπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Πα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
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Απφ ην Οχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Γληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο 

ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. 

Πέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 

πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε 

απφ δηθεγφξν θ.ιπ. Δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΓΗ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 

4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ε  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1Πα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Π.Γ.Ρ.Δ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Μη 

πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΠΓΡΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΓΟΕΔΕΟ 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΙΙ), 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Κ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 

θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Μη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΠΓΡΔ γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα Δηαθήξπμε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Ναξαξηεκάησλ ηεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Νεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. 

Μ μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Περληθή Νξνζθνξά» πνπ ζα ππνβάιιεη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο εθηφο ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη επίζεο ηα παξαθάησ ζε ζεηξά: 

1. πεξηγξαθή απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ην πσο αληηιακβάλεηαη ην αληηθείκελν θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  

2. Αλάιπζε – Γμεηδίθεπζε ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο 

3. Αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ελφηεηεο εξγαζηψλ θαη ζχλδεζε ηνπο κε ηα 

ειάρηζηα απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα  
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4. Νεξηγξαθή ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο Μκάδαο έξγνπ θαη ησλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο απηήο 

Οηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ, ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ «Περληθή Νξνζθνξά» νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν κε θαηάιιειε 

πξνζαξκνγή.  

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

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

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 

Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ (ππφ) θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά».  

Πν πξνζθεξφκελνο θφζηνο πνπ απνηππψλεη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ζπκπίπηεη –επί πνηλή απνθιεηζκνχ- κε ην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δηαθήξπμεο.  

Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οηελ ζπλέρεηα (κε εληνιή ηνπ ππνςεθίνπ) ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε 

κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf (επνλνκαδφκελν θαη σο «εθηχπσζε» Μηθνλνκηθήο Νξνζθνξάο 

Νξνκεζεπηή) ην νπνίν ΡΝΜΓΞΑΦΓΠΑΖ ΣΕΦΖΑΗΑ θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ 

ππν-θάθειν «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά».  

Πα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Οε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ .pdf. 

 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Μη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Νξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Ιεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
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ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Οηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(ξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Νεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Νεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (ξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 

3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Νξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Μ πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Πν πηζηνπνηεκέλν ζην ΓΟΕΔΕΟ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γπηηξνπή Δηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, κε ηελ Ειεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο-

Περληθή Νξνζθνξά», «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά» ηελ Ναξαζθεπή 3 Απγνχζηνπ 2018 θαη ψξα 11.00. 

Δεδνκέλεο ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ηηκήο) θξηηεξίνπ ε Γπηηξνπή δχλαηαη λα 

απνζθξαγίζεη Δηθαηνινγεηηθά-Περληθή Νξνζθνξά-Μηθνλνκηθή ζε έλα ζηάδην-κία ζπλεδξίαζε 

(άξζξν 86, Κ.4412) 

Ιε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Ιεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Οχζηεκα νξγάλσλ 

ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Γηδηθφηεξα : 

α) Ε αξκφδηα Γπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 

κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 

2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Γπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή 

Πξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Γπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΗΔΗ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 

Δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Ιεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) 

εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 

Πα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Ιε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ Οπζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο 

ηνπ. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Π.Γ.Ρ.Δ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 

2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Οε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κεην Π.Γ.Ρ.Δ., φηη πιεξνί, νη 

νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηελ Γπηηξνπή ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 

εθπηψηνπ.  

Πα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Γπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 

Ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ε ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Πα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Πν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  
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Οηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Δηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Ηάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΓΝΝ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο 

θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Οε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά 

πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Γηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά 

ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΗΕΙΔΕΟ.  

Οε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Γπηθνηλσλία» 

ηνπ ΓΟΕΔΕΟ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Νξνδηθαζηηθή Νξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 

ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Ρ.Α..  

Πν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΝΝ επί ηεο 

πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 

νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 

4412/2016. Ηαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
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δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 

366 ηνπ λ.4412/2016. 

Μη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Γπηθνηλσλίαο» ηνπ ΓΟΕΔΕΟ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Γμέηαζεο Νξνδηθαζηηθψλ Νξνζθπγψλ (ΑΓΝΝ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ε ΑΓΝΝ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

Μη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΓΝΝ. 

Ε άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ε αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ε άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5 Μαηαίσζε Δηαδηθαζίαο 

Ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Γπηηξνπήο ηνπ Δηαγσληζκνχ. Γπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Γγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Γγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΝΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Πν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην 

ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΠαξάξηεκαV ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 

Οε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 

πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΝΑ.  

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Οηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε 

ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο,   πνπ 

ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ε πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα 

ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά 

ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Γάλ ζην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Γθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Ηαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Ηψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Ηαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
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πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ναξάξηεκα X ηνπ Νξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 

Ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Μ Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ε ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Ηαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Γπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Οε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ 

κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν 

ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

4.4.3. Ε αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ 

ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Γπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 

6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο 

ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α. 
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4.6 Δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Οπλζήθεο θαη ηελ Μδεγία 2014/24/ΓΓ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΟΘΓΓ. 
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5. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απηψλ.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ν.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Ηξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Ρπέξ ηεο Γληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Κ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Ηξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΝΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Πν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο 

Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ θαη Νξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Ηξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Γμέηαζεο 

Νξνδηθαζηηθψλ Νξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Μη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΜΓΑ 20%. 

Ιε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο 

5.2.1. Μ αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ 

δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ 

ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

Οηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

Οηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ 

γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
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5.2.2.Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο 

βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Μη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ΦΝΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΝΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη 

ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο. 

Πν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

 

5.3 Δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Μ αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Ηήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Ηπξψζεηο), 6.1. (ξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Γπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 

νξγάλνπ. 

Ε ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 
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6. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ 

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

6.1.1. Ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Οχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 

ηελ  Γπηηξνπή Ναξαιαβήο θαη Ναξαθνινχζεζεο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.2  Δηάξθεηα ζχκβαζεο 

6.2.1. Ε δηάξθεηα ηεο Οχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο θαη ηελ 

30/11/2019. 

Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 

ηκεκαηηθέο/ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο νη αλαθεξφκελεο ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑI ηεο παξνχζαο. 

6.2.2. Ε  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 

παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ 

απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Ε παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 

πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Ναξάξηεκα I.ηεο παξνχζαο. 

Ηαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα 

παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Οηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
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παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Ιεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Πν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Οε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα 

είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δελ επηηξέπεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ 

ρξνληθή παξάηαζε απηήο. 

 

                                                                                     Μ Νξφεδξνο θαη Δηεπζχλσλ Οχκβνπινο 

                                                                                                         ηεο Μ.ΘΕΓ. Α.Γ. 

 

 

 

    Αλδξέαο Γ. Κηαήο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΜΓΡΟ Α - ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ «NewBrain» 

Πν έξγν «NewBrain» πινπνηείηαη απφ 9 θνξείο (8 ERDF & 1 IPA) νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ 

ππξήλα ησλ θφκβσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistic nodes) θαη ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ 

Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ. Μ ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαδείμεη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δηαηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ. Γπηπιένλ, ην έξγν ζηνρεχεη λα βειηηψζεη ηηο δηαζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο θφκβνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ, 

ελδπλακψλνληαο ηνλ δηαθξαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ θπξίσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ησλ 

δηαηξνπηθψλ δηαρεηξηζηψλ, θαη βειηηψλνληαο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο.  

Ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ «NewBrain» ζα δηεπθνιχλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εηαίξσλ λα 

δνκήζνπλ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο ψζηε λα αληαγσληζηνχλ ζε Γπξσπατθφ 

επίπεδν ηηο πξνζθιήζεηο γηα επηρνξεγήζεηο ππνδνκψλ θαη/ή λα παξνπζηάζνπλ πξνο ηα 

ρξεκαηνδνηηθά Ζλζηηηνχηα ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο ηα απφ θνηλνχ ηνπο έξγα σο κέξε ελφο 

παγθνζκίνπ έξγνπ.  

Έλα ζπλεξγαηηθφ έξγν φπσο ην «NewBrain» απνηειεί ην ηδαληθφ ζρήκα γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ ηα νπνία ραξηνγξάθεζαλ ηα εκπφδηα θαη θαζφξηζαλ ην κέιινλ ησλ 

πξνβιέςεσλ ησλ ξνψλ/θπθινθνξίαο, αιιά δελ παξείραλ έλα παγθφζκην έξγν πνπ ζα 

πξνζέιθπε ρξεκαηνδνηήζεηο, θαη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ψζηε λα επηιχεη ηα πθηζηάκελα θαη 

ηα πηζαλά εκπφδηα.  

Πν έξγν «NewBrain» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θνηλή εδαθηθή πξφθιεζε, ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηελ εκπεηξία γηα ηελ αλάπηπμε δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ.  

 

Πα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξρνπ είλαη:  

- ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δηαθξαηηθνχ ζπληνληζκνχ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαηξνπηθφηεηαο, κέζσ δεκηνπξγίαο ελφο Δηθηχνπ δηαηξνπηθήο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε 

πεξηνρή Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ θαη ηεο πηνζέηεζεο δηαθξαηηθήο ζηξαηεγηθήο (Δξάζε-T1.4). 

- ε ελίζρπζε ησλ επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ νη θπζηθέο θαη κε-θπζηθέο 

ππνδνκέο ησλ θφκβσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ζα πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζε ήπηεο ιχζεηο ζην 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ηεο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ. 
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- ε πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ πνπ ζα 

εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαηξνπηθψλ ιχζεσλ, ζε ιχζεηο ρακεινχ αλζξαθηθνχ 

απνηππψκαηνο θαη θαηλνηνκίεο γηα θάζε εκπιεθφκελν (ζην έξγν) θφκβν εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

 

Βαζηθνί ηφρνη ηνπ έξγνπ 

Μ βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαδείμεη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δηαηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ θαη λα βειηηψζεη ηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο 

θφκβνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ, ελδπλακψλνληαο ηνλ 

δηαθξαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ θπξίσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ ηεο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ θαη ησλ 

δηαηξνπηθψλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο, θαη βειηηψλνληαο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ 

εθηθηέο επελδχζεηο.  

Γπηπιένλ, ην έξγν ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ θπξίσλ θφκβσλ  ηεο Αδξηαηηθήο, 

γηα ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ιηκάληα (dry ports), ηα νπνία αληηπξνζσπεχνληαη επξέσο απφ ηνπο 

εηαίξνπο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηεο Γπξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ θαη ηνπ δηθηχνπ ΔΓΔ-Ι 

(ΠΓΚ-Π), σο πχιεο θιεηδηά πνπ ελψλνπλ ηελ Ηεληξηθή θαη Δπηηθή Γπξψπε κε ηελ Κφηην-

Αλαηνιηθή Γπξψπε θαη ηηο ρψξεο ηεο Ιεζνγείνπ.  

Πν έξγν ζπκβάιεη ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 3.1, θαζψο ε ζπλεξγαζία ησλ θχξησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

θφκβσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο Αδξηαηηθήο- Ζνλίνπ, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην Δίθηπν 

(Δξάζε-Π1.1.) θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ NEWBRAIN (Δξάζε Π1.4) , 

δείρλεη ηνλ δξφκν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νινθιεξσκέλσλ θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ ππνδνκψλ 

(ΝΓ-Π2) πνπ απαληνχλ ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάγθεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε Ιαθξν-Νεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ζπκβάιινληαο σο απνηέιεζκα ζε έλα αδηάιεηπην ζχζηεκα κεηαθνξψλ Αδξηαηηθήο-

Ζνλίνπ.   

Γπηπιένλ, ην έξγν «NEWBRAIN» επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ θνξέσλ ηεο 

Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ δεκηνπξγία εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ άληιεζε θεθαιαίσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ, αμηνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ θαη δηεπξχλνληαο ην 

θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ.  

 

Γηαηξηθφ ρήκα: 

PP1- Central Adriatic Ports Authority (Γπηθεθαιήο Γηαίξνο) - Ζηαιία 

PP2- Institute for Transport and Logistics Foundation – Ζηαιία 

PP3- Southern Adriatic Sea Port – Ζηαιία 

PP4 - IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A. 

PP6 - Intermodal Transport Cluster – Ηξναηία 

PP7- Port of Bar Holding company - Ιαπξνβνχλην 

PP8 - Interporto Padova S.p.A. – Ζηαιία 

PP9 - Northern Adriatic Port  – Ζηαιία 

PP10 - PIRAEUS CHAMBER OF SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIES 
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ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΓΩΝ & ΔΡΑΓΩΝ 

Μ Μξγαληζκφο Θηκέλνο Εγνπκελίηζαο (Μ.Θ.ΕΓ) – PP4, έρεη ελεξγφ ξφιν ζε φια ηα Ναθέηα 

Γξγαζίαο (Ν.Γ.) ηνπ έξγνπ. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ΝΓ θαη νη αληίζηνηρεο 

Δξάζεηο θαη Ναξαδνηέα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ν αλάδνρνο λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Οεκεηψλεηαη φηη ηα παξαδνηέα ζα εθπνλεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη φπνηε απηφ 

απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηα Γιιεληθά.  

 

Τπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Γ. M: Δηαρείξηζε (Management) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηε δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ παξέρνληαο φιεο ηηο ππεξεζίεο/εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ νξζφ 

έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζή ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ADRION. Γηδηθφηεξα, o αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ Δξάζεσλ & Ναξαδνηέσλ ηνπ ΝΓ1.  

 

Ρπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο Ι.2 – Μηθνλνκηθή Δηαρείξηζε (Financial Management) 

Μ αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ζε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Μη ππνρξεψζεηο απηέο δηαηππψλνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ADRION. Γλδεηθηηθά, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε ησλ θάησζη παξαδνηέσλ: 

Παξαδνηέν Μ2.1  - Γθζέζεηο Πξνφδνπ (Progress Reports) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ 

ηερληθή εμέιημε ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ έξγνπ.  

Παξαδνηέν Μ2.2 – Αίηεκα Πιεξσκήο (Payments claims) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

πιεξσκήο κε βάζε ηα πηζηνπνηεκέλα έμνδα, γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο.  

 

Ρπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο Ι.3 – Ναξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε – Ηίλδπλνη θαη 

δηαρείξηζε πνηφηεηαο (Monitoring and Evaluation – Risk and quality management) 

Γλδεηθηηθά, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε ησλ θάησζη 

παξαδνηέσλ: 

Παξαδνηέν Μ3.1: ρέδην Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Monitoring and Evaluation 

plan) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πνηνηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο βαζηδφκελνο ζην ζρέδην πνπ ζα ζπληάμεη ν Γπηθεθαιήο Γηαίξνο. To ζρέδην 

ηνπ Γπηθεθαιήο Γηαίξνπ, ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

Δξάζεσλ/Ναξαδνηέσλ ησλ εηαίξσλ, ζα πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία, ηα εξγαιεία, ηηο 

πξνζεζκίεο θαη ηηο επζχλεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ.  
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Ηάζε 6 κήλεο ζα ππνβάιινληαη ζηνπο Γηαίξνπο εξσηεκαηνιφγηα πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Δηεπζχλνπζαο 

Γπηηξνπήο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο. Ε αμηνιφγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δχν θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, κία κεηά ην πέξαο ηνπ 1νπ έηνπο θαη κία ζην ηέινο ηνπ έξγνπ.  

 

Τπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Γ. Σ1 – Δίθηπν δηαηξνπηθήο θαη εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζηε πεξηνρή Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ (Adriatic-Ionian intermodal and logistics 

transport Network) 

Πν ΝΓ-Π1, απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαθξαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ θφκβσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ θαη 

ησλ θφκβσλ κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηνπο γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μη βαζηθέο εθξνέο ηνπ Ν.Γ.-T1 είλαη ε δηαθξαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ έξγνπ πνπ 

ζα εγθξηζεί απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο κέζσ ηεο ππνγξαθήο ηνπ Ιλεκνλίνπ Ηαηαλφεζεο 

(Memorandum of Agreement – Δξάζε Π1.4).  

 

Ρπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο Π1.2 – Γπθαηξίεο θαη αλάγθεο ησλ δηαηξνπηθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ησλ θφκβσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ 

(Opportunities and needs of intermodal connections and logistics nodes integration in Adriatic 

Ionian area) 

Ηάζε εηαίξνο παξέρεη ζηνλ Ρπεχζπλν ηνπ ΝΓ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην έξγσλ Γπξσπαηθήο ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή 

ηνπ θφκβνπ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ Δξάζε 1.1.  

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Δξάζεο. 

 

Παξαδνηέν Σ1.2.1 – Έθζεζε γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ αλαιχζεσλ 

(Report on the capitalization of existing analysis) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε έθζεζεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πθηζηάκελσλ 

αλαιχζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχκελα Γπξσπατθά έξγα, πνπ ζπληάρζεθαλ ζηε βάζε κηαο 

θνηλήο κεζνδνινγίαο.  

 

Παξαδνηέν Σ1.2.3 – Καηάινγνο κε επηιεγκέλεο επθαηξίεο θαη αλάγθεο (List of shortlisted 

opportunities and needs) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ζχληαμε θαηαιφγνπ κε επθαηξίεο, πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξάζεηο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Παξαδνηέν Σ1.2.4 – Γηδηθέο κειέηεο/αλαιχζεηο (Dedicated studies/analysis) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο ζρεηηθά κε κηα θχξηα επθαηξία ή 

αλάγθε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε θεθαιαηνπνίεζεο.  

 

Ρπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο T1.3 – Νεξηβαιινληηθή Δηάζηαζε (Environmental 

dimension) 
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Μ ππεχζπλνο ηνπ ΝΓ ζα πξνηείλεη, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Φφξνπκ, κηα κεζνδνινγία πνπ ζα 

πηνζεηεζεί απφ θνηλνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ δηάδνζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο βειηηψζεηο ησλ ππνδνκψλ, ηελ επίιπζε ησλ εκπνδίσλ θαη ην λέν ζρεδηαζκφ 

ηνπο.  

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπνλήζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο βαζηδφκελε ζηελ θνηλή κεζνδνινγία 

πνπ ζα πξνηείλεη ν ππεχζπλνο ηνπ ΝΓ ε νπνία ζα εζηηάδεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ δηάδνζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο βειηηψζεηο ησλ ππνδνκψλ, ηελ επίιπζε 

ησλ εκπνδίσλ θαη ην λέν ζρεδηαζκφ ηνπο.  

 

Παξαδνηέν Σ1.3.2 – Μειέηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ (Study for 

the assessment of environmental benefits) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο πνπ εζηηάδεη ζηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ θφκβν εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ Μ.Θ.ΕΓ. πνπ εκπιέθεηαη ζε δηαηξνπηθέο 

ππεξεζίεο/δηαδηθαζίεο θαη εθαξκφδεη κέηξα ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα.   

 

Παξαδνηέν T1.3.4 – Γθζηξαηεία Πεξηβαιινληηθήο Αλαθνξάο (Environmental reporting 

campaign) 

Μ αλάδνρνο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηξνθνδφηεζε εξγαιείσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θφκβν εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Παξαδνηέν Σ1.3.5 - Θεκαηηθά άξζξα ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά (Thematic articles on 

specialized magazines) 

Δεκνζίεπζε ηερληθψλ άξζξσλ ζε εζληθά / δηεζλή ζεκαηηθά πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δξάζεο Π1.3 

Τπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Γ. T2 – Πξνεηνηκαζία επελδχζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ (Preparation of investments for the strategy 

implementation) 

Πν ΝΓ-T2 ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επελδπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ ππνδνκψλ ησλ θφκβσλ ηεο 

Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ κέζσ ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ζρεδηαζκνχ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, εληζρχνληαο έηζη ηελ σξηκφηεηα ησλ έξγσλ.  Έλαο αθφκε ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΝΓ είλαη λα γεθπξψζεη ην θελφ κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ / πξνεηνηκαζίαο ησλ 

έξγσλ θαη ηεο ζπκπαγνχο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εηαίξσλ ηνπ 

έξγνπ, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζηηο ππνδνκέο ηνπο, κε θαηλνηφκα 

ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία γηα ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επξσπατθψλ, εζληθψλ 

ή δηεζλψλ κεραληζκψλ.  

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δξάζεσλ θαη ησλ Ναξαδνηέσλ πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Ρπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο - Π2.1 – Θεπηνκεξέο Ορέδην Δξάζεο γηα θάζε θφκβν 

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 46 

Ηάζε εηαίξνο ζα θαηαξηίζεη έλα ιεπηνκεξέο Ορέδην Δξάζεο ηνπ θφκβνπ ηνπ πνπ ζα πεξηγξάθεη 

ηνλ θαηάινγν ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο ζχλδεζεο θαη ηνλ ηξφπν 

ελζσκάησζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θφκβνπ κε ην θχξην δίθηπν κεηαθνξψλ, παξνπζηάδνληαο ιχζεηο γηα 

ηηο δηαηξνπηθέο κεηαθνξέο, θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, κέηξα βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο θ.α. ζε ζπκθσλία κε ηελ φηη ζεζπίζηεθε ζηελ Δξάζε Π1.1.  

Παξαδνηέν Σ2.1.1 – Κνηλή Έθζεζε κε ηελ ηξαηεγηθή EUSAIR – έιεγρνο ζπκκφξθσζεο 

(Joint Report with EUSAIR compliance check) 

Ε θνηλή έθζεζε ζα ζπλνςίδεη ηα Ορέδηα Δξάζεο ηνπ θάζε θφκβνπ εζηηάδνληαο ζηε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο EUSAIR.  

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε Ορεδίνπ Δξάζεο γηα ηνλ θφκβν ζηνλ Μ.Θ.ΕΓ.  

Παξαδνηέν Σ2.1.2 - Θεκαηηθά άξζξα ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά (Thematic articles on 

specialized magazines) 

Δεκνζίεπζε ηερληθψλ άξζξσλ ζε εζληθά / δηεζλή ζεκαηηθά πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δξάζεο Π2.1 

Δξάζε-Π2.2 – Γθπφλεζε Έξγσλ (Elaboration of projects) 

Ηάζε εηαίξνο ζα εθπνλήζεη κειέηε ή Ορέδηα (π.ρ. αλάιπζε θφζηνπο / νθέινπο, κειέηεο 

πεξηβαιινληηθήο άδεηαο, ηερληθή / νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα) ζε έλα έξγν ηνπ Ορεδίνπ Δξάζεο 

(Δξάζε Π2.1) κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνπηθήο ππνδνκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θφκβνπ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Ε κειέηε / ζρεδηαζκφο επηθεληξψλεηαη 

ζε έξγα ππνδνκήο θαη κε θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ πξνζέγγηζε ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θαζψο θαη κειέηεο ζρεδηαζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ελεξγνπνίεζεο θαηλνηφκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. ΟΔΖΠ, Γπξσπατθή 

Πξάπεδα Γπελδχζεσλ, Γπξσπατθφ Πακείν Οηξαηεγηθψλ Γπελδχζεσλ) γηα λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο. Μη εθξνέο ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο σξηκφηεηαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ, 

επηηαρχλνληαο ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκψλ.  

Παξαδνηέν Σ2.2.1 – Σερληθέο κειέηεο γηα έξγα ππνδνκψλ (θαη κε) ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ. 

Γεληθέο ή ιεπηνκεξείο ηερληθέο κειέηεο φπσο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ηερληθά ζρέδηα ππνδνκψλ 

(θαη κε), κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, Αλάιπζε Ηφζηνπο νθέινπο ζε έλα απφ ηα κέηξα 

/ παξεκβάζεηο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (Δξάζε Π2.1).   

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 47 

Δξάζε Π2.4 – Νξνκειέηε Οθνπηκφηεηαο γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαηλνηνκίαο (Pre-feasibility 

studies for future innovative actions) 

Μη εηαίξνη ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εθπφλεζε πξνκειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε δξάζεσλ / ιχζεσλ γηα ηελ θαηλνηνκία ησλ θφκβσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηεο 

πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ. Μη κειέηεο ελδέρεηαη λα αθνξνχλ λέεο ππεξεζίεο, λέεο δηαδηθαζίεο ή 

νξγαλσηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λέεο ηερλνινγίεο. Όινη νη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ κία 

κειέηε. Μξηζκέλεο απφ ηηο κειέηεο ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνχλ απφ θνηλνχ κε ηελ παξαγσγή κίαο 

ηειηθήο εθξνήο. 

Παξαδνηέν Σ2.4.1 – πκβνιή ησλ εηαίξσλ ζηελ πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα κειινληηθέο 

θαηλνηφκεο επελδχζεηο (contribution of partners for pre-feasibility studies for future 

innovative actions) 

Ηάζε εηαίξνο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπφλεζε κηαο πξνκειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ 

παξνπζίαζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζην ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη κεηαθνξψλ ηνπ 

θφκβνπ ηνπο.   

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπνλήζεη ηνπιάρηζηνλ κηα πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα 

κειινληηθέο δξάζεηο θαηλνηνκίαο (αθνξνχλ λέεο ππεξεζίεο, λέεο δηαδηθαζίεο ή νξγαλσηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη λέεο ηερλνινγίεο). Ε κειέηε ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ / ιχζεσλ 

γηα ηελ θαηλνηνκία ησλ θφκβσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ.  

Παξαδνηέν Σ2.4.2 - Θεκαηηθά άξζξα ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά (Thematic articles on 

specialized magazines) 

Δεκνζίεπζε ηερληθψλ άξζξσλ ζε εζληθά / δηεζλή ζεκαηηθά πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δξάζεο Π2.4.2 

Τπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Γ. C – Γπηθνηλσλία (Communication)  

Ηαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ φινη νη Γηαίξνη ζπκθσλνχλ ζε κία Οηξαηεγηθή Γπηθνηλσλίαο θαη 

Δηάρπζεο (ΟΓΔ-CDS) , ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα εκπιαθνχλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη 

νη νκάδεο-ζηφρνπ, είηε απηνί είλαη ηδησηηθνί είηε δεκφζηνη, ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ,  ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 

λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα ελδηάκεζα θαη ηα ηειηθά επηηεχγκαηα ηνπ έξγνπ. Ε ΟΓΔ νξίδεη ηα 

θαλάιηα, ηα εξγαιεία θαη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επξχηεξε δηάδνζε ησλ 

εθξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, θπξίσο πξνο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο 

αληαγσληζηηθνχο θνξείο θαη λα εληζρχζεη ηελ ζπλάθεηα ησλ θχξησλ θφκβσλ ηεο Αδξηαηηθήο-

Ζνλίνπ ζαλ θχξηα πχιε κεηαθίλεζεο ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θνξηίνπ ζηνλ λφηην-αλαηνιηθφ/βφξεην-

δπηηθφ άμνλα. Ε ζηξαηεγηθή ΟΓΔ πξνβιέπεη δχν επίπεδα επηθνηλσλίαο: 

1. Έλα εζσηεξηθφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ξνή επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, ηεο 

Δηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Ηνηλήο Γξακκαηείαο. Ε επηθνηλσλία ζα δηαζθαιίδεηαη απφ 

ηνλ Γπηθεθαιήο Γηαίξν θαη ηνλ Ρπεχζπλν ηνπ ΝΓ. 

2. Έλα εμσηεξηθφ γηα κία ζηνρεπκέλε επηθνηλσλία ζε ζέκαηα ζηφρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ έξγνπ πξνο φινπο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

Μη ζηφρνη απηνί ζα επηηεπρζνχλ κε ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπληνληζκέλεο εηθφλαο ηνπ έξγνπ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα απηνχ, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θχξησλ 

γεγνλφησλ πςειήο πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν κεηαθνξψλ θαη εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, 

18PROC003382717 2018-07-06



 

Σελίδα 48 

κέζσ ησλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηνπο Θαιάζζηνπο Δηαδξφκνπο (Motorways of the Sea) θαη ησλ ΔΓΔ-

Ι (φπνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ, κε ηνπο PP1, PP4, PP9 λα παξνπζηάδνπλ), 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εζληθψλ εθδειψζεσλ ζε θάζε ρψξα ηνπ έξγνπ (απφ φινπο ηνπο 

Γηαίξνπο ηνπ έξγνπ). 

Γπηπιένλ ζα ζπληαρζνχλ θαηάιιεια άξζξα ζε εζληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηα ζέκαηα κεηαθνξψλ θαη εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ δηάρπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ζα εκπιέμνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ. Ε απφδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηθνηλσλίαο παξαθνινπζείηαη ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, δειαδή θάζε έμη κήλεο, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΟΓΔ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εθαξκνζηνχλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο δξάζεηο. 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο 

δεκνζηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ΝΓ.  

Δξάζε C2-  Δεκφζηεο εθδειψζεηο (Public Events) 

Μη εηαίξνη PP1, PP4 θαη PP9 είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπ θαη ηνπ ελδηάκεζνπ θαη ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θχξησλ 

ζπλεδξίσλ πνιηηηθήο πςεινχ επηπέδνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν (MoS, TEN-t days, 3 εθδειψζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ), κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπιινγή αλαηξνθνδνηήζεσλ απφ 

ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ πινπνηνχληαη 

ζην πιαίζην έξγσλ Γπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Όινη νη εηαίξνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Γπξσπατθέο 

δηαζθέςεηο θαζψο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ 1 γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ. Ηάζε εηαίξνο 

δηνξγαλψλεη κηα ηνπηθή εθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ «NewBrain» ζε 

πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο.  

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε θπζηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη.  

Παξαδνηέν C2.1 – Δηνξγάλσζε ηνπηθψλ εθδειψζεσλ (Local events organized) 

Μ αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή δηνξγάλσζε κηαο ηνπηθήο εθδήισζεο  ζηελ 

νπνία ζα παξνπζηάδεη ην έξγν ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, 

εκπιέθνληαο ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Μη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

ζα πεξηιακβάλνπλ: ηελ εμαζθάιηζε αίζνπζαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο κε ηνλ 

απαξαίηεην γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο catering γηα ηελ παξνρή coffee break θαη 

ειαθξηνχ γεχκαηνο, γηα ηνπιάρηζηνλ 50 ζπκκεηέρνληεο, παξαγσγή ζρεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

πιηθνχ (αηδέληα, αθίζεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ζεκεησκαηάξηα θ.η.ι), θσηνγξαθηθή θάιπςε 

ηεο εθδήισζεο θαη ηέινο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.   

Παξαδνηέν C2.2 – Παξνπζίαζε ηνπ NewBrain ζε Γπξσπατθέο εθδειψζεηο (Presentation of 

NewBrain to EU events) 

Μ αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη (κε θπζηθή παξνπζία) ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηηο Γπξσπατθέο 

εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρεη παξνπζηάδνληαο ην έξγν. Γπηπιένλ, ν αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη 

(κε θπζηθή παξνπζία) ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα εζληθά ζπλέδξηα/εθδειψζεηο πνπ ζα 
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ζπκκεηέρεη γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ζην ηειηθφ Οπλέδξην πνπ ζα δηνξγαλψζεη ν 

Γπηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ έξγνπ. 

 

Ρπνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο C.4 – Γπηθνηλσληαθφ Ριηθφ (Promotional material) 

Παξαδνηέν C4.1 – Παθέηα επηθνηλσλίαο (Communication kits) 

Μ αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα δεκηνπξγήζεη 200 παθέηα επηθνηλσλίαο (πεξηιακβάλεη θαη’ 

ειάρηζηνλ: θάθειν, ζηπιφ, κπινθ ραξηηνχ, USB stick, banner) βαζηδφκελνο ζηελ γξαθηθή ηδέα θαη 

ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ζα νξίζεη ν PP3 θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πα παθέηα επηθνηλσλίαο ζα 

δηαρένληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπηθψλ εθδειψζεσλ θαη ησλ παξνπζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. 
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NEWBRAIN PROJECT 

Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network 

 

Νίλαθαο   ΝΓ, Δξάζεσλ & Ναξαδνηέσλ 

 

Παθέηα 

Γξγαζίαο 
Δξάζεηο Παξαδνηέα 

Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνυπνινγηζκφο κε 

ΦΠΑ 

Ηκεξνκελία 

παξάδνζεο 

M
: 
Δ

ηα
ρ
εί

ξ
ηζ

ε
 

Ι.2 – Μηθνλνκηθή 

Δηαρείξηζε 

 

Ι.2.1  - Γθζέζεηο 

Νξνφδνπ 

22.500 € 27.900 € 

Ηαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ – 

Ναξαδφζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Νξνγξάκκαηνο 

ADRION 

Ι.2.2 – Αίηεκα 

Νιεξσκήο 

Ι.3 – Ναξαθνινχζεζε θαη 

Αμηνιφγεζε – Ηίλδπλνη θαη 

δηαρείξηζε πνηφηεηαο 

 

Ι.3.1: Ορέδην 

Ναξαθνινχζεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο 

3.000 € 3.720 € 

Ηαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ - 

Ναξαδφζεηο θάζε 6 

κήλεο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

Π
1
 –

 Δ
ίθ

η
π

ν
 

δ
ηα

η
ξ

ν
π

ηθ
ή

ο 
θ
α

η 

εθ
ν

δ
ηα

ζ
η
ηθ

ή
ο 

α
ι
π

ζ
ίδ

α
ο 

ζ
η
ε

 

π
εξ

ην
ρ
ή

 Α
δ

ξ
ηα

η
ηθ

ή
ο
-

Ζν
λ
ίν

π
 

Π1.2 – Γπθαηξίεο θαη αλάγθεο 

ησλ δηαηξνπηθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ησλ θφκβσλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο 

πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ζνλίνπ 

 

Π1.2.1 – Έθζεζε γηα ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ 

αλαιχζεσλ 

2.500 € 3.100 € 08-2018 

Π1.2.3 – Ηαηάινγνο κε 

επηιεγκέλεο επθαηξίεο 

θαη αλάγθεο 

7.500 € 9.300 € 08-2018 
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Παθέηα 

Γξγαζίαο 
Δξάζεηο Παξαδνηέα 

Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνυπνινγηζκφο κε 

ΦΠΑ 

Ηκεξνκελία 

παξάδνζεο 

Π1.2.4 – Γηδηθέο 

κειέηεο/αλαιχζεηο 
2.500 € 3.100 € 08-2018 

 

 

 

 

T1.3 – Νεξηβαιινληηθή 

Δηάζηαζε 

 

Π1.3.2 – Ιειέηε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ 

νθειψλ 

 

T1.3.4 – Γθζηξαηεία 

Νεξηβαιινληηθήο 

Αλαθνξάο 

 

 

 

8.000 € 

 

 

9.920 € 

03-2019 

 

 

05-2019 

Π1.3.5 - Θεκαηηθά 

άξζξα ζε εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά 

2.500 € 3.100 € 05-2019 

T
2
 –

 Ν
ξ

ν
εη

ν
ηκ

α
ζ
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 ε

π
ελ

δ
χ

ζ
εσ

λ
 γ

ηα
 η

ε
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π
ι
ν

π
ν

ίε
ζ

ε
 ζ

η
ξ

α
η
ε

γ
ηθ

ψ
λ

 

Π2.1 – Θεπηνκεξέο Ορέδην 

Δξάζεο γηα θάζε θφκβν 

 

Π2.1.1 - Ηνηλή Έθζεζε 

κε ηελ Οηξαηεγηθή 

EUSAIR – έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο 

10.850 € 13.454 € 03-2019 

Π2.1.2 - Θεκαηηθά 

άξζξα ζε εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά 

2.000 € 2.480 € 03-2019 

Π2.2 – Γθπφλεζε Έξγσλ 

 

Π2.2.1 – Περληθέο 

κειέηεο γηα έξγα 

ππνδνκψλ (θαη κε) 

ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηεο 

15.000 € 18.600 € 06-2019 
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Παθέηα 

Γξγαζίαο 
Δξάζεηο Παξαδνηέα 

Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνυπνινγηζκφο κε 

ΦΠΑ 

Ηκεξνκελία 

παξάδνζεο 

εθνδηαζηηθήο ηεο 

πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-

Ζνλίνπ 

Π2.4 – Νξνκειέηε 

Οθνπηκφηεηαο γηα 

κειινληηθέο δξάζεηο 

θαηλνηνκίαο 

 

Π2.4.1 – Οπκβνιή ησλ 

εηαίξσλ ζηελ 

πξνκειέηε 

ζθνπηκφηεηαο γηα 

κειινληηθέο θαηλνηφκεο 

επελδχζεηο 

7.900 € 9.796 € 11-2019 

Π2.4.2 - Θεκαηηθά 

άξζξα ζε εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά 

1.500 € 1.860 € 11-2019 

C
 –

 Γ
Ν

ΖΗ
Μ

ΖΚ
Τ

Κ
ΖΑ

 

C2-  Δεκφζηεο εθδειψζεηο 

 

C2.1 – Δηνξγάλσζε 

ηνπηθψλ εθδειψζεσλ 
10.000 € 12.400 € 

Μέρξη 11-2019 

Ε αθξηβήο εκεξνκελία 

δηνξγάλσζεο ησλ 

εθδειψζεσλ ζα 

νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

C2.2 – Ναξνπζίαζε ηνπ 

NEWBRAIN ζε 

Γπξσπατθέο 

εθδειψζεηο 

 

8.000 € 9.920 € 

Μέρξη 11-2019 

Ε αθξηβήο εκεξνκελία 

δηνξγάλσζεο ησλ 

εθδειψζεσλ ζα 

νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 
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Παθέηα 

Γξγαζίαο 
Δξάζεηο Παξαδνηέα 

Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνυπνινγηζκφο κε 

ΦΠΑ 

Ηκεξνκελία 

παξάδνζεο 

C.4 – Γπηθνηλσληαθφ Ριηθφ 

 

C4.1 – Ναθέηα 

επηθνηλσλίαο 
1.250 € 1.550 € 

Μέρξη 11-2019 

Οχκθσλα κε ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

C.2.1 θαη C.2.2. 

ΤΝΟΛΟ 105.000€ 130.200€  
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΓΤΔ  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θγουμενίτςασ Α.Ε+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221103] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Κεντρικόσ Επιβατικόσ Στακμόσ (Τ2), Νζοσ 
Λιμζνασ, Θγουμενίτςα, 46100+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ιππολφτθ Γατςζλου 
- Τθλζφωνο: *26650 99345+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *olig@olig.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *http://www.olig.gr/ /] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [72224000-1 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβοφλων ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων, 71356300-1 
Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…………………….+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

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

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

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

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

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

[] Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

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

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

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

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

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

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

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

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

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

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

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

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

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Απάντθςθ: 

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

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

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

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

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

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

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

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

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

*…................................…+ 

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

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

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

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

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

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

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

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

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

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

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

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

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

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

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

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

*……+ 

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

*....……+ 

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

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

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

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

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

*……+ 

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

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

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

*……+ 

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

*....……+ 

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

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

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

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

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

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ 
Α.Ε, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει 
ςτο παρόν Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν ''Παροχι Υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου για τθν υλοποίθςθ των 
δράςεων του ζργου New Brain'' του Προγράμματοσ ADRION 2014-2020'' 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΓΙΩΜΑΣΟ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ  

Γπψλπκν:  Όλνκα:  

 

Παηξψλπκν:  Μεηξψλπκν:  

 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:  Σφπνο Γέλλεζεο:  

 

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    

Δηεχζπλζε Καηνηθίαο:    

    

    

ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ  

Όλνκα Ιδξχκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Γηδηθφηεηα 
Ηκεξνκελία 

Απφθηεζεο Πηπρίνπ 

    

    

    

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΓΛΓΥΟΤ  

(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) 

 

 

 

ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ 

 

Έξγν Γξγνδφηεο Ρφινο ζην Έξγν 

Απαζρφιεζε ζην Έξγν 

Πεξίνδνο (απφ –

κερξη) 
ΑΜ 
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ΡΙΑΝΑΚΑΣ ΕΓΩΝ 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟ 

ΡΑΟΥΣΑ 

ΦΑΣΘ 

ΕΓΟΥ 

       

       

 

 

 

 

 

 

ΆΛΛΑ ΥΓΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

Εταιρ.   ................................................................    

 

 

  

 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΕΤΑΙΕΙΑ (ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) 

ΕΤΘ 

ΕΜΡΕΙΙΑΣ 

ΘΕΣΘ ΣΤΘΝ 

ΟΜΑΔΑ 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΝΘΩΡΟΜΘΝΕ

Σ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

ΣΤΟ ΕΓΟΘΕΣΘΣ 
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                                                                                                                                                    NEW BRAIN 

NEWBRAIN PROJECT 

Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΤΠΟΔΓΙΓΜΑΣΑ ΓΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΟΛΩΝ  

 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ  

 

ΓΚΔΟΣΗ ……………………………………………………………….  

Εκεξνκελία έθδνζεο …/…/2018  

Νξνο:  

Μξγαληζκφ Θηκέλνο Εγνπκελίηζαο  

 

 

Γγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. ………………… 

γηα επξψ …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ιε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Οε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Γηαηξίαο ……… Μδφο ………… Αξηζκφο …… ΠΗ ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Ηνηλνπξαμίαο : ησλ Γηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ……………… ΠΗ …………  

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ……………… ΠΗ …………  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Ηνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Ηνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ……………………………….. επξψ (…………..€), γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ../../2018 κε αληηθείκελν ηελ 

………………………………………….., ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ……………………€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. Δηαθήξπμή ζαο.  

Ε παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο  

{Οε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Γηαηξίαο.}  
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{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Ηνηλνπξαμίαο: ησλ Γηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Ηνηλνπξαμίαο 

αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο 

εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Ηνηλνπξαμίαο.}  

Πν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Ε παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Ρπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο.  

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Ε παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………… (ρξφλνο ιήμεο εγγπεηηθήο - 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε Δηαθήξπμε)  

 

(Γμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ  

 

ΓΚΔΟΣΗ ……………………………………………………………….  

 

Εκεξνκελία έθδνζεο …/…/2018  

Νξνο:  

Μξγαληζκφο Θηκέλνο Εγνπκελίηζαο  

 

 

Γγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ. ………………… 

γηα επξψ …………………………………………………………………………………………………… 

 

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

θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεδήζεσο ππέξ 

ηεο Γηαηξείαο ………………………………………………, νδφο ………………………………, αξηζκφο 

………………………… (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Ηνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ (1) 

…………………………, (2) ……………………………, θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ), κέρξη ην πνζφλ ησλ ΓΡΞΤ 

……………………………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

παξαπάλσ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε θαη ηελ νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη' απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ ζχκβαζε γηα ηελ 

………………………………….  

Πν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Απφ ηελ εγγχεζε απηή, πνπ παξέρεηαη γηα ηελ πην πάλσ θαη κφλν αηηία, ζα απαιιάμνπκε 

ηνλ πειάηε καο ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε, κφλν κεηά απφ έγγξαθε δήισζή ζαο πεξί 

απαιιαγήο καο απφ θάζε επζχλε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πξνθεηκέλε εγγχεζε, ή 

κεηά ηελ επηζηξνθή ζε εκάο ηνπ ζψκαηνο ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Δεκφζην θαη ηα ΚΝΔΔ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ γηα ηελ Πξάπεδά καο.  

Ε παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………… (ρξφλνο ιήμεο εγγπεηηθήο)  

 

(Γμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

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

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

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

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

ατόμων. 

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

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

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

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

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

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

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

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

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
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25.11.2005, ς.15) 

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

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

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

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

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

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

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

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

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

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

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

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

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

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

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

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