
 

σελ. 1 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Αρ.πρωτ:418228/9288 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την υλοποίηση του έργου  

«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών των 
Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3, 4& 5 του έργου:  

«Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη 
Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune systems across 

the Mediterranean  
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2”  

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg ΜED 2014-

2020”»,  
προϋπολογισμού 81.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητα - τιμής 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 





 

 

  Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 5 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 7 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 7 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ...................................................................................................... 8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................... 9 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................. 9 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 9 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 10 
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 10 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 11 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 11 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 11 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 12 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 15 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 15 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 16 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας .............................................................................................................. 18 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 18 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 18 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................18 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................19 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 26 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 26 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................... 26 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 27 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 27 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 27 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 29 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................................................................................................................................29 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά ......................................................................................................................................................30 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .............................................................................................................................................................. 30 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 31 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 31 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................33 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 33 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 33 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 33 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 34 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 36 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 36 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 38 





 

 

  Σελίδα 3 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................39 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ............................................................................................................................... 39 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 39 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 39 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 39 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 40 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 40 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................41 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 41 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 43 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 44 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................................................... 44 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................45 

6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 45 
6.2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................................. 45 
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................... 45 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................. 46 
6.5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..................................................................................................... 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................48 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................... 48 
ΤΟ ΕΡΓΟ “POSBEMED2” ........................................................................................................................................... 48 
Γενική  περιγραφή: .................................................................................................................................................. 48 
Αντικείμενο της Σύμβασης ....................................................................................................................................... 51 
Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση Έργου .................................................................................................................... 51 
Δράση 1.1 Διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (Management and Governance) ........................... 51 
Δράση 1.2 Διοργάνωση  Συνάντησης των εταίρων του έργου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .............. 53 
Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία ............................................................................................................................. 53 
Πακέτο Εργασίας 3: Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing) ............................................................................................. 55 
Πακέτο Εργασίας 4: Μεταφορά Τεχνογνωσίας ....................................................................................................... 56 
Πακέτο Εργασίας 5  Κεφαλαιοποίηση ..................................................................................................................... 57 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................... 60 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..................................................................................................... 62 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ .................................................................................................. 64 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ........................................................................................................ 65 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................. 68 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΤΕΥΔ ................................................................................................................................................. 88 

 





 

 

  Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη  

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313 319139 

Φαξ 2313 319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  M.MICHAILIDOU@PKM.GOV.GR 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Μιχαηλίδου 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (ΟΤΑ). 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : για το φυσικό αντικείμενο του έργου Νικόλαος 
Παπαδόπουλος τηλ 2313319717 Μιχαηλιδης Κωνσταντίνος 2313319790, για θέματα διαγωνισμού  
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ή ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ)  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.pkm.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται  στο έργο:  «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και 
Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune systems across the 
Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020     όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί  
εταίρο. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 
1,2,3,4 και 5  του έργου «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών 
στη Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” «η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020” 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 

 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων,   

 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων,  
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης. 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου καθώς τα επιμέρους παραδοτέα του έργου είναι 
αλληλένδετα τόσο σε περιεχόμενο όσο και χρονικά και δεν μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους 
τμήματα.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(81.000,00.€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 65.322,58€, ΦΠΑ 
15.677,42 €).  

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την ολοκλήρωση του 
έργου “POSBEMED2 ”, ήτοι 30/06/2022.  

Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου “POSBEMED2” τότε δύναται να παραταθεί 
και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, 
κατά ίσο χρονικό διάστημα με την παράταση του έργου εφόσον στο επιπρόσθετο διάστημα ο ανάδοχος θα 
πρέπει να παραδόσει κάποιο παραδοτέο που είναι σε εκκρεμότητα.  

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

1. του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα    Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) », 
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2. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

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

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

16. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

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

20. Την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του διαπεριφερειακού προγράμματος «ΙNTERREG MED 
2014-2020»  

21. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) ως εταίρου στην υποβολή πρότασης με 
τίτλο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο - 
Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια της Σαρδηνίας .  

22. Την από 22/10/2019 ανακοίνωση στον ιστότοπο του προγράμματος «ΙNTERREG MED 2014-2020» των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης πρόσκλησης.  

23. Την από 5/11/2019 ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος «ΙNTERREG MED 2014-
2020» ότι το τεχνικό δελτίο της πράξης έγινε αποδεκτό.  

24. Την υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση 
των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο» -”POSBEMED2”   

25. Το από 28/5/2020 υπογεγραμμένο συμβόλαιο -Subsidy Contract μεταξύ της αυτόνομης περιφέρειας 
της Σαρδηνίας -επικεφαλής εταίρου του έργου POSBEMED2 και της Διαχειριστικής Αρχής του 
προγράμματος MED με αριθμό 5MED18_3.2_M23_088 .  

26. Το τεχνικό δελτίου (Application Form), την κατανομή του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του έργου ”POSBEMED2”. 

27. Tην αριθμ.225083(5629)03-6-2020 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 2247,(ΑΔΑM: 
20REQ006807659, ΑΔΑ:ΩΥΛΚ7ΛΛ-ΨΕΥ) η  οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2184  

28. Την υπ. αριθμ.947/30-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΠ4Τ7ΛΛ-ΨΑ5) απόφαση της Ο.Ε. ΠΚΜ για τη διενέργεια 
ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
Πακέτων εργασίας 1, 2,3,4 και 5  για το έργο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων 
Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune 
systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” «η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
“Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020   

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/10/ 2020 και ώρα 15:00 μ.μ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 99975 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.pkm.gov.gr► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 29/09/2020. 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ:…………………………..) 

2. Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

3. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της  

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το Σχέδιο Σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

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

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙV αφορούν τις 
εγγυητικές που εκδίδονται από Τράπεζες.  

 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο 
χιλιάδων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (1.306,45€ ήτοι 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης άνευ Φ.Π.Α.).  

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/11/2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

ή/και 

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

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
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2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία 
(3) τελευταία έτη, ήτοι τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2019,2018,2017) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% 
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του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  Εάν δεν έχει κλείσει 
ακόμα η διαχειριστική χρήση του 2019 τότε οι χρήσεις θα είναι για τα έτη 2018,2017,2016) 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 
προς παροχή υπηρεσιών, να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική και 
τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική µε το προκηρυσσόµενο έργο και να διαθέτουν το απαιτούμενο 
προσωπικό, για την οργάνωση και υλοποίηση παρόμοιου έργου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να 
διαθέτουν τεχνική ικανότητα, αθροιστικά σε περίπτωση σύμπραξης, δηλαδή γνώση και εμπειρία σχετική 
με το ζητούμενο αντικείμενο. 

Ειδικότερα απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

Κατά την τελευταία πενταετία (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) να έχουν εκτελέσει επιτυχώς ή να εκτελούν 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχετικές με τα  παρακάτω αντικείμενα: 

  Ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο τον συντονισμό και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, 
διακρατικά και άλλα)  

 Ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος  διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά 
και άλλα) 

 Ένα (1) τουλάχιστον έργο διαμόρφωσης  Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) 

 

β) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις 
του  υπό  ανάθεση  έργου  και  να  εξασφαλίζει  την  άρτια  και  έγκαιρη  εκτέλεση  αυτού.  Περιγραφή  της 
κατάλληλης υποδομής, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου. 

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ομάδα έργου του υποψηφίου οικονομικού φορέα πρέπει να απαρτίζεται 
τουλάχιστον από πέντε (5) άτομα με τα κάτωθι προσόντα τα οποία πρέπει να προκύπτουν από τα 
αναλυτικά τους βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον : 

Υπεύθυνος Έργου 

 Πτυχιούχος ΑΕΙ κάτοχος Μεταπτυχιακού ή / και Διδακτορικού Διπλώματος 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ημερολογιακά έτη) 

 Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) που να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα έργο ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης παράκτιας ζώνης  και 
ένα έργο διαμόρφωσης  Σχεδίου Δράσης. 
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 Να διαθέτει εμπειρία ως υπεύθυνος ομάδας έργου σε τουλάχιστον ένα (1) Ευρωπαϊκό 
Συγχρηματοδοτούμενο Έργο (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) με 
αντικείμενο την υλοποίηση ή διαχείριση έργων . 

 Να διαθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου  

 Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού ή / και Διδακτορικού Διπλώματος 

 Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία  (ημερολογιακά έτη),  

 Να διαθέτει τουλάχιστον  δύο (2) έτη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 
(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα 
έργο διαμόρφωσης Σχεδίου Δράσης. 

 Να διαθέτει εμπειρία ως υπεύθυνος ή αναπληρωτής υπεύθυνος ομάδας έργου σε τουλάχιστον 
ένα (1) Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Έργο (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και 
άλλα) με αντικείμενο την υλοποίηση ή διαχείριση έργων . 

 Να διαθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Τρία (3) Μέλη Ομάδας Έργου με τις εξής ειδικότητες: 

 Έναν Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού ή / και Διδακτορικού με 
τουλάχιστον 10-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και να έχει συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον 
παροχή υπηρεσίας που να αφορά στο καθένα από τα παρακάτω:  

- παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων μεγάλης κλίμακας και ακρίβειας καλύτερης των 30 εκ. Και 

- παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε επίγειες  και υποθαλάσσιες εκτάσεις και 

- παρακολούθηση αντικειμένων με χρήση τηλεπισκόπησης 

 Έναν Βιολόγο ΠΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού ή / και Διδακτορικού, με τουλάχιστον 5-ετή γενική 

επαγγελματική εμπειρία και να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία παροχή υπηρεσίας που 

αφορά στην βιοπαρακολούθηση του θαλάσσιου ή παραθαλάσσιου/παράκτιου περιβάλλοντος. 

 Έναν Πτυχιούχο ΑΕΙ, με τουλάχιστον 5-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία, και να έχει 
συμμετάσχει  σε τουλάχιστον ένα Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο έργο (διασυνοριακά, 
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα), με αντικείμενο την διαμόρφωση  Σχεδίου Δράσης 

 
Στην περίπτωση που τα µέλη του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού της ομάδας έργου δεν 
ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό ή δεν αποτελούν μέλη του νομικού προσώπου (βάσει καταστατικού) του 
οικονομικού φορέα που υποβάλλει την προσφορά, οφείλουν να υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 

 
Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική 
τεχνική, επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να 
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
το πρότυπο Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο του εν ισχύ 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό.  

Για οικονομικούς φορείς που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από 
αυτούς. Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, για την ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, θα 
πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης να είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο Πιστοποίησης 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

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

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr).  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2.8, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και χωριστό ΤΕΥΔ δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από έκαστο από τους τρίτους φορείς στους οποίους στηρίζεται  

Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει (ουν) συνολικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥΔ, 
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον ο 
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου του, ο τελευταίος υποβάλλει 
συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη, στην οποία αναφέρονται οι οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να ισχύουν και κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104, παρ.1 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιριών δημοσιευμένους στο ΓΕΜΗ 
ισολογισμούς και σε περίπτωση προσωπικών εταιριών εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων 
Φορολογικών Δηλώσεων, συνοδευόμενων , τόσο στις περιπτώσεις κεφαλαιουχικών όσο και στις 
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περιπτώσεις προσωπικών εταιριών, από Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του 
μέσου ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για το αναφερόμενο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών 
ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος, 
συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Ο προσφέρων δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα: 

 Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει στον προσφέροντα την 
χρηματοοικονομική επάρκεια  του, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον 
προσφέροντα τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας καθώς και περί της δέσμευσής του να θέσει αυτούς τους πόρους στην Αναθέτουσα Αρχή 
και για λογαριασμό του προσφέροντα καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα με το οποίο να αναλαμβάνει την δέσμευση και 
υποχρέωση διάθεσης στον προσφέρονται των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων καθ’ όλη την 
καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής 
της.  

 νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (σύμφωνα με την παρ. Β.6. κατωτέρω), 

όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. 1η) καλύπτει ο φορέας. 

Β.4. Α.  

Ως αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας:   

Α. Κατάλογο έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο έργα συναφή με την παρούσα, τα οποία 
καλύπτουν τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας που τίθενται στην παράγραφο 2.2.6 και όχι το σύνολο 
των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων, όπου 
θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή της αντίστοιχης 
σύμβασης, το αντικείμενο των εργασιών του, η περίοδος υλοποίησης, η οικονομική αξία της σύμβασης, το 
ποσοστό συμμετοχής και τέλος τα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α 
Τίτλος 
έργου 

Αναθέτουσα 
Αρχή 

Αντικείμενο 
εργασιών 

Περίοδος 
υλοποίησης 

Οικονομική 
αξία 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Έγγραφα 
τεκμηρίωσης 

1        

2        

3        
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Β. Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ 
του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο Έργων (με 
αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

 

Ως αποδεικτικά κριτηρίων ομάδας έργου:  

Α. Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην 
Ομάδα έργου 

Προτεινόμενοι 
ανθρωπομήνες 

απασχόλησης στο έργο 

     

     

 

Β. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους 
(δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). Από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να 
αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει 
από τον ρόλο που κατέχει στην ομάδα Έργου (Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση 
αποδεικτικών στοιχείων για την εξακρίβωση της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου). Τα Αναλυτικά 
Βιογραφικά Σημειώματα του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού της Ομάδας Έργου πρέπει 
να συνοδεύονται από τα εξής:  

- Τίτλους σπουδών (απλές φωτοτυπίες), 

-  Την έναρξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, για την απόδειξη των ετών εμπειρίας , 

- Ως στοιχεία τεκμηρίωσης για την ελάχιστα απαιτούμενη εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου 
υποβάλλονται βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής από τον φορέα ανάθεσης ή 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

 

Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα Έργου υπαλλήλων ή στελεχών του 
Υποψηφίου, στις οποίες θα δεσμεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει μαζί του, να 
συνεργαστούν με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, στην Ομάδα Έργου και για 
την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα καθήκοντα 
τα οποία αναλαμβάνει. 

Δ. Δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των 
εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν αποτελούν 
μέλη του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης. 
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Β. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος  προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 
Επικοινωνίας, Νόμιμοι 

Εκπρόσωποι Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

   

 

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:   

α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου που 
έχει δηλώσει στην προσφορά του.  

β) Υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι 
αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που 
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την 
πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα 
εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα 
αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι 
δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού 
φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.  Διευκρινίζεται ότι δεν 
απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων των νόμιμων εκπροσώπων των 
υπεργολάβων αλλά μόνο η υπογραφή τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της 
παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα.   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Επισημαίνεται ότι όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που θα προσκομιστούν από τα μέλη της 
Ομάδας Έργου και τους υπεργολάβους που θα  αναλάβουν την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση 
έργου, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της υποβολής 
της προσφοράς. 

 Γ. Ο προσφέρων δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στην τεχνική ικανότητα άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα: 

 Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει στον προσφέροντα την ανάλογη 
τεχνική ικανότητα, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα τα 
αναλυτικά αναφερόμενα σε αυτές μέσα τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται καθώς και περί της 
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δέσμευσής του να θέσει αυτά τα μέσα στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του 
προσφέροντα καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα με το οποίο να αναλαμβάνει την δέσμευση 
και υποχρέωση διάθεσης στον προσφέρονται των αναγκαίων μέσων τεχνικής ικανότητας καθ’ όλη 
την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής 
παράτασής της, 

 νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (σύμφωνα με την παρ. Β.6. κατωτέρω),  

 όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. Β.4.Α.) καλύπτει ο φορέας. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Εν ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο Πιστοποίησης 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο του από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. 

Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους 
οικονομικούς φορείς. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω στις παρ. Β.3 και Β.4. αναφερόμενα. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του 
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης 

40% 

Κ2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση των παραδοτέων και της 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

40% 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Κ3 Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη 
της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                   100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 





 

 

  Σελίδα 28 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Επιπλέον οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος II ακολουθώντας τις οδηγίες που δίδονται στην παρ.  2.4.4 
της παρούσας διακήρυξης. 
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα VI), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης και το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, καθώς και στο κυρίως σώμα της παρούσας 
διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και στην παρούσα παράγραφο, ως ακολούθως : 

Α. Πρόταση Μεθοδολογίας-Προσέγγισης Έργου  

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση για το πως αντιλαμβάνονται το 
αντικείμενο και της απαιτήσεις της σύμβασης καθώς και να αναλύσουν τα παραδοτέα και την 
μεθοδολογία που θα τα υλοποιήσουν. 

Β. Οργάνωση -Στελέχωση έργου  

Σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση του Έργου, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αναλυτική 
πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

 Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου (των 
στελεχών που θα εμπλακούν στο Έργο) - Συσχέτιση της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών με 
αντίστοιχα στελέχη και αποτύπωση του χρόνου απασχόλησης των μελών της Ομάδας στο Έργο. 

 Περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε ενός μέλους της Ομάδας Έργου σε αντιστοιχία με τη θέση τους 
στο Έργο, καθώς oρισμό και αναλυτική παρουσίαση του Υπεύθυνου Έργου (Υ.Ε.) 

 Οργανόγραμμα Ομάδας Έργου (αποτύπωση του Οργανωτικού Σχήματος διοίκησης του Έργου) 

 Συμπληρωμένο τον Πίνακα στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα 
προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου ή/και εξειδικευμένων συνεργατών/συμβούλων. Στον εν 
λόγω Πίνακα θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς η ομάδα των στελεχών που θα απασχοληθεί για την 
παραγωγή των επί μέρους παραδοτέων του Έργου (πακέτων εργασιών / υπηρεσιών). Ο πίνακας 
ομάδας έργου θα συνοδεύεται από τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου με τους 
αντίστοιχους τίτλους σπουδών και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μελών ομάδας έργου ή/και 
εξωτερικών συνεργατών.  

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

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος II της παρούσας.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

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

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

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

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

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

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 21-10-2020 και ώρα 09:00 π.μ 

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά»), επικυρώνεται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. 

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

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτου ποσού και διαδικασίας, όταν εξαρχής έχει υποβληθεί μια προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
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οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

και  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

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

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

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τρείς (3) δόσεις με τον παρακάτω τρόπο:   

 με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της 
παρούσας και του Παραρτήματος I και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των 
αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του 
«Πρωτοκόλλου Παραλαβής» από την επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την ύπαρξη 
των αντίστοιχων πιστώσεων. 

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά όπως παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΥΠΟΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ποσό πληρωμής 

1 Παραδοτέο 1.1.α. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου από της υπογραφή της σύμβασης 
μέχρι  31/12/2020 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1  

2 Παραδοτέο 1.1.β. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2021-30/6/2021 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1  

3 Παραδοτέο 1.1.γ. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/7/2021-31/12/2021 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1  

4 Παραδοτέο 1.1.δ. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2022-30/6/2022 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1  

5 Παραδοτέο Δράσης 1.2 Απολογιστική Έκθεση της 
συνάντησης των εταίρων του έργου 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.2  

6 Παραδοτέο Δράσης 2.2 Σχεδιασμός παραγωγή 
τουλάχιστον οχτώ (8) ενημερωτικών Πινακίδων και 
τοποθέτηση τους σε παραλίες. 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 2.2  

7 Παραδοτέο Δράσης 2.3 Απολογιστική έκθεση των 2 
εργαστηρίων 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 2.3  

8 Παραδοτέο Δράσης 3.3 Αναφορά με τα αποτελέσματα 
της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, την 
ακολουθουμένη μεθοδολογία για την καταγραφή και 
χαρτογράφηση των συστημάτων Ποσειδώνιας και 
αμμοθινών στην περιοχή μελέτης καθώς και την 
προτεινόμενη μεθοδολογία παρακολούθησης και 
διαχείρισης  της. 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 3.3  

9 Παραδοτέο Δράσης 3.4 Αξιολόγηση παρεμβάσεων 
στην πιλοτική περιοχή μελέτης 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 3.4  
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10 Παραδοτέο Δράσης 4.3 Απολογιστική έκθεση για την 
εκδήλωση Διάδοσης 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 4.3  

11 Παραδοτέα Δράσης 5.3 

(5.3.2. Αναφορά με την προετοιμασία οδηγιών / 
κανονισμών διαδικασιών για την έγκριση λειτουργιών 
και επιλογών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο:  

(5.3.3.Αναφορά με συστάσεις για τα σχέδια 
διαχείρισης ή κανονισμούς περιοχών Natura 2000 και 
άλλες θαλάσσιες/παράκτιες προστατευόμενες 
περιοχές 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 5.3  

12 Παραδοτέο Δράσης 5.4 Απολογιστική έκθεση για τη 
συνάντηση  Παρουσίασης της Κοινής Χάρτας 
Δέσμευσης 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 5.4  

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Προκαταβολές από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του υποέργου.   

Για τις τμηματικές παραλαβές υπηρεσιών και παραδοτέων, η ΠΚΜ, αφού παραλάβει το εκάστοτε 
«Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής, θα 
το διαβιβάσει στον Ανάδοχο και θα τον καλέσει να εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, 
το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να δρομολογηθεί 
η πληρωμή του: 

1. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ή πιστοποιητικά, σε ισχύ, από όλους τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, τα 
οποία θα αναφέρονται σε είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

2.  «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο» από την αρμόδια αρχή του κράτους, σε 
ισχύ, το οποίο θα αναφέρεται σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα πλην 
Κεντρικής Διοίκησης. 

3.  Πρωτότυπη, πρόσφατη, σφραγισμένη βεβαίωση ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από 
τραπεζικό ίδρυμα, με την επωνυμία του δικαιούχου νομικού προσώπου, τον αριθμό λογαριασμού 
του δικαιούχου σε μορφή IBAN και τον κωδικό της τράπεζας (BIC).  

  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται.  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.3. (Παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων– αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

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

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

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει με 
τη λήξη του έργου, ήτοι στις 30/06/2022. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου 
τότε παρατείνεται αυτοδικαίως και κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο παράτασης του έργου, η 
αντίστοιχη σύμβαση του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
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6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

 

 

                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

                                                                                                          ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ                                                                                       
 

 

 

 

 

                                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟ ΕΡΓΟ “POSBEMED2” 

 

Γενική  περιγραφή: 

 

Οι παράκτιες ζώνες Ποσειδωνίας είναι ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό που επηρεάζεται ωστόσο από πολλούς 

παράγοντες και δέχεται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας σχηματίζουν 

συστάδες κατά μήκος των παραλιών σε πολλές ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα φύκια που 

ξεβράζονται στην άμμο από την θάλασσα αποτελούν μία φυσική παράκτια ζώνη προστασίας από τον 

σχηματισμό αμμοθινών, με παράλληλή διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ελαχιστοποίηση της 

διάβρωσης των ακτών. 

Ωστόσο, αυτή η φυσική περιβαλλοντική λειτουργία επηρεάζεται αρνητικά από τις συνήθεις πρακτικές 

διαχείρισης κατά μήκος των ακτών που έχουν έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο έργο που προηγήθηκε του POSBEMED 2, τo POSBEMED1, διαπίστωσε την ανάγκη 

προώθησης καλύτερης διαχείρισης της Ποσειδωνίας στις παραλίες όλης της Μεσογείου. Από στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από όλη την Μεσόγειο προέκυψε ότι το 83% των ερωτηθέντων τοπικών αρχών 

απομακρύνουν κάθε χρόνο τα ξεβρασμένα φύκια σε μερικές ή όλες τις παραλίες που έχουν στην ευθύνη 

τους. Σε περίπου 44% των περιπτώσεων, αυτή η απομάκρυνση γίνεται με βαριά μηχανήματα και τα υλικά 

συχνά τοποθετούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή μεταφέρονται κάπου αλλού και σπάνια 

χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συμβάλλουν στη διατήρηση της παραλίας αλλά και χωρίς να ενοχλούν 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της διαπίστωσης ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, καλές πρακτικές αλλά και 

κανονισμοί για την διαχείριση των συστάδων Ποσειδωνίας στις ακτές το έργο POSBEMED 2 έρχεται να 

συμβάλει με την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων σε προγράμματα και 

δράσεις που θα ενθαρρύνουν το βιώσιμο τουρισμό σε αυτές τις περιοχές με σεβασμό στο περιβάλλον και 

μειώνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις επιπτώσεις στη Ποσειδωνία. 

Το έργο POSBEMED 2 θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που 

ασχολούνται με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου προκειμένου να συνεργαστούν για 

διάφορες δράσεις με στόχο την αειφόρο διαχείριση του τοπίου και των παραλιών της Ποσειδωνίας ειδικά 

σε προστατευόμενες περιοχές. Σε πολλές μεσογειακές χώρες, η διαχείριση παραλιών γίνεται από 

περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι παραλίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τουριστικού προϊόντος 

της Μεσογείου και στόχος του έργου είναι να προωθήσει την χάραξη μίας συνολικής παράκτιας 

στρατηγικής ανάπτυξης εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις 

παρέχοντάς τους πληροφορίες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιθανές ανησυχίες τους ενισχύοντας 

ταυτόχρονα την ανάδειξη της σημασίας της Ποσειδωνίας. 
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Η πρόταση για συμμετοχή της ΠΚΜ στο εν λόγω έργο προήλθε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης η οποία γνώριζε τις δράσεις που είχε αναπτύξει η ΠΚΜ στο πλαίσιο του έργου ACCOLAGOONS. Στο 

έργο ACCOLAGOONS είχαν χαρτογραφηθεί τα λιβάδια της Ποσειδωνίας στη περιοχή της Επανομής και 

Αγγελοχωρίου και είχε πραγματοποιηθεί μία σημαντική καμπάνια ενημέρωσης αλλά και δράσεις 

ευαισθητοποίησης για την προστασία των περιοχών της λιμνοθάλασσας Επανωμής και Αγγελοχωρίου. H 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι μία Περιβαλλοντική μη Κυβερνητική Οργάνωση με 

δράσεις από το 1951 όπως οι Γαλάζιες Σημαίες στις παραλίες, τα πράσινα κλειδιά για τον τουριστικό 

κλάδο και πολλές εκπαιδευτικές δράσεις. Η συνεισφορά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης 

μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει και του  έμπειρου και καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού που 

διαθέτει σε τέτοιου είδους έργα θα είναι σημαντική και θα υποστηρίξει την ΠΚΜ σε κάποιες δράσεις του 

υπο ανάθεση έργου . 

 

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει: 

 

1. Να αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο οδηγιών για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη 

καινοτόμων προσεγγίσεων διαχείρισης των παράκτιων περιοχών και καλών πρακτικών. Με τον 

τρόπο αυτό, το έργο θα ενισχύσει την λειτουργικότητα και την αντοχή των προστατευμένων 

περιοχών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα παράσχει επίσης προαιρετικά μέτρα για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντός τους και θα συμβάλει στην καθιέρωση και ενίσχυση της 

διαχείρισης σε παράκτιες και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές προτεραιότητας όπως αυτές 

της Ποσειδωνίας. Αυτό θα ενισχύσει τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την λειτουργικότητά 

των οικολογικών διαδικασιών, συντηρώντας παράλληλα μια βιώσιμη χρήση των πόρων. 

2. Να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (διοικήσεις τόσο 

των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του 

ιδιωτικού τομέα) για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους των τοπικών δράσεων, τον προγραμματισμό και την 

πραγματική διαχείριση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας και των παράκτιων αμμοθινών των 

προστατευόμενων περιοχών.  

3.  Να αναπτύξει το πλαίσιο για τη μεταφορά, τη διάδοση και την αξιοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών λήψης αποφάσεων και της πολιτικής για τη διαχείριση της διατήρησης την 

Ποσειδωνίας παράλληλα με την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών σε 

προστατευμένες περιοχές. Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια, εργαστήρια και δημοσιεύσεις για τη 

βελτίωση της δικτύωσης των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των ερευνητικών κέντρων 

και των ενδιαφερομένων ομάδων, προκειμένου να συζητηθούν και να κεφαλαιοποιηθούν οι 

βέλτιστες πρακτικές με την προώθηση πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών για τον ιδιωτικό 

τομέα. 

 

Το έργο POSMEMED2 είναι δομημένο σε 5 πακέτα εργασίας. 

 

 ΠΕ1 Διαχείριση Έργου 

Ο γενικός στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η εφαρμογή και η διατήρηση αποτελεσματικής και 

διαφανούς διαχείρισης και διακυβέρνησης του έργου. Αυτό περιλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό 

του έργου από τον κάθε εταίρο και τη διαχείριση της ορθής λήψης αποφάσεων που θα εξασφαλίσει ότι οι 
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δραστηριότητες του έργου τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και εντός των καθορισμένων 

στόχων του έργου, του προϋπολογισμού, των πόρων και του χρόνου. 

 

 ΠΕ2 Επικοινωνία και Διάχυση 

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του 

ρόλου της Ποσειδωνίας στις παραλίες και για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος, καθώς και τον 

τρόπο ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο 

(πιλοτικοί τόποι) έτσι ώστε να συνεργαστούν με επιτυχία πολλές διαφορετικές ομάδες. Για το σκοπό αυτό, 

θα επιτευχθεί άμεση επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της συμμετοχής τους στη δομή του 

έργου και σε κοινές δραστηριότητες καθώς και μέσω εκστρατειών τοπικών και κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης. 

 

 ΠΕ3 Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing)  

Ο στόχος του ΠΕ3 είναι να δοκιμάσει διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων για τις ζώνες της Ποσειδωνίας. 

Κατά τις πιλοτικές δράσεις θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή των εργαλείων για τη βελτίωση των σχεδίων 

και μέτρων διαχείρισης στις τοποθεσίες των προστατευμένων περιοχών και τελικά θα εκπονηθεί ένα 

σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην παράκτια ζώνη της Ποσειδωνίας 

ενσωματώνοντάς την στην συνολική παράκτια στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 ΠΕ 4 Μεταφορά Τεχνογνωσίας  

O κύριος στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε 

άλλους ενδιαφερόμενους του σχήματος. Αυτό θα επιτευχθεί με στοχοθετημένες δραστηριότητες 

κατάρτισης, συζητήσεις τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων και με σεμινάρια και παρουσιάσεις πιλοτικών 

εμπειριών στους Δήμους. Τα αποτελέσματα των σχεδίων δράσης από το πακέτο εργασίας 3 θα 

καθορίσουν την προσέγγιση μεταβιβάσιμων στοιχείων και εμπειριών που αποκτήθηκαν από 

διαφορετικούς τόπους και περιοχές, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις καλές πρακτικές που θα 

μπορούσαν να προωθηθούν. Κάθε εταίρος από τις περιφέρειες θα παρουσιάσει τις επιτυχείς παρεμβάσεις 

στήριξης και τις εμπειρίες του ώστε οι συμμετέχοντες από άλλες προστατευμένες  περιοχές, οι 

εμπλεκόμενες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις και ιδρύματα να μπορούν να μάθουν νέες καλές 

πρακτικές. 

 

 ΠΕ 5 Κεφαλαιοποίηση 

Αυτό το πακέτο εργασίας θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε μέσω του έργου, 

ανοίγοντας το δρόμο προς ένα πλαίσιο πολιτικής που επιτρέπει την επέκταση και περαιτέρω εφαρμογή 

της τεχνογνωσίας γενικότερα του POSBEMED2.  

Η πράξης θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο 2022. 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους εξής φορείς: 

1. Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία)- Επικεφαλής εταίρος 
2. Δημόσιο ίδρυμα για τη διαχείριση των προστατευμένων περιοχών της περιφέρειας του Ζαντάρ 

(Κροατία) 
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3. Ινστιτούτο για την μελέτη των Ανθρωπογενών επιπτώσεων και βιωσιμότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (Ιταλία) 

4. Διεθνής Ένωση για την διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (Ισπανία) 
5. Η Περιφερειακή Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων Τμήμα Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Αλιείας 

(Ισπανία) 
6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
7. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ελλάδα) 
8. Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενάλια Φύσης (Κύπρος) 
9. Η Περιφέρεια Προβηγκίας- Άλπεων και Κυανής Ακτής (Γαλλία) 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης  

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση 
ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3, 4 & 5 του έργου: «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των 
Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia 
beach dune systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2”».   

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβάνονται στα κάτωθι 
πακέτα εργασίας του ως άνω αναφερθέντος έργου.  

 

 • ΠΕ1 Διαχείριση Έργου  

• ΠΕ2 Επικοινωνία και Διάχυση 

• ΠΕ3 Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing) 

• ΠΕ 4 Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

        ΠΕ 5 Κεφαλαιοποίηση   

Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση Έργου 

Δράση 1.1 Διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (Management and 
Governance)  

Περιλαμβάνει την υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των δράσεων της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και στη διοικητική, οικονομική και τεχνική 
διαχείριση του έργου της, μέσα από την προετοιμασία κατάλληλων εξαμηνιαίων αναφορών προόδου 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οδηγούς και εργαλεία του Προγράμματος Interreg  MED 2014-2020.  

Επιπλέον περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία φακέλων / αιτημάτων 
πιστοποίησης δαπανών από τον Εθνικό φορέα πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων).  

Για τις ανάγκες του έργου και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στις διακρατικές συναντήσεις, όποτε και όπου αυτές ορίζονται από την ομάδα του έργου 
POSBEMED2 και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να αντιλαμβάνεται 
απευθείας την πορεία του έργου και να συμβάλει στις παρουσιάσεις των δράσεων της ΠΚΜ σε αυτές.  

Τέλος, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα διατηρεί επικοινωνία με 
τον Συντονιστή του έργου POSBEMED2 και τους λοιπούς εταίρους, εκπροσωπώντας - όπου απαιτείται - την 
Αναθέτουσα Αρχή.   

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 





 

 

  Σελίδα 52 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του έργου, στην εσωτερική επικοινωνία και στη 
συμμετοχή της στις συναντήσεις του έργου (προετοιμασία παρουσιάσεων, εισηγήσεων, σχολιασμός 
πρακτικών κ.λπ.). Για τη διαχείριση του έργου ο Συντονιστής εταίρος θα προτείνει κατάλληλη 
διαδικτυακή πλατφόρμα για εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών. Για την εσωτερική επικοινωνία ο 
Συντονιστής εταίρος θα ετοιμάσει Εσωτερικό Πλάνο Επικοινωνίας, με τη συνεργασία όλων των 
εταίρων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται συνολικά 3 διακρατικές συναντήσεις (online-offline). 
Τέλος, στη δράση περιλαμβάνεται και η υποστήριξη στην προετοιμασία τεσσάρων (4) Αναφορών 
Προόδου για την Αναθέτουσα Αρχή και στη συνεισφορά της στην Τελική Αναφορά, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα και τις απαιτήσεις του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020 και του Συντονιστή 
εταίρου. 

 Υποστήριξη στην προετοιμασία τεσσάρων (4) Φακέλων προς έλεγχο και πιστοποίηση δαπανών της 
Αναθέτουσας Αρχής από το αρμόδιο όργανο πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων).     

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διασφάλιση ποιότητας του έργου μέσω:  

1) της συμμετοχής στις διακρατικές συναντήσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης, και  

2) της συνεισφοράς της στην εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας του έργου (που θα αποτελέσει 
τον οδηγό για την αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων), στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης 
διασφάλισης ποιότητας, και στην προετοιμασία των εκθέσεων αξιολόγησης της ποιότητας του έργου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 1.1 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(σε Ευρώ με ΦΠΑ) 

Παραδοτέο 1.1.α. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου από της υπογραφή της σύμβασης μέχρι  
31/12/2020 

30/1/2021 3.000,00 

Παραδοτέο 1.1.β. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2021-30/6/2021 31/07/2021 3.000,00 

Παραδοτέο 1.1.γ. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/7/2021-31/12/2021 30/1/2022 3.000,00 

Παραδοτέο 1.1.δ. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2022-30/6/2022 30/06/2022 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 1.1:  4 Εξαμηνιαίες αναφορές τεχνικής υποστήριξης   για την διαχείριση διοικητικών κα 
οικονομικών θεμάτων του έργου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: όπως αναγράφεται παραπάνω 
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Δράση 1.2 Διοργάνωση  Συνάντησης των εταίρων του έργου στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας   

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα λάβουν χώρα 3 συναντήσεις εταίρων στις χώρες των εταίρων του 
έργου. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίου του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει την 
υποχρέωση να οργανώσει μια από τις 3 συναντήσεις των εταίρων του έργου. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής του ΠΕ 1 ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών 
αναφορικά με τη διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων του έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι δύο ημέρες. Σε συνεννόηση με την 
αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει: 

1. Αίθουσα κατάλληλη για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής (πχ σε ξενοδοχείο, συνεδριακό 
κέντρο, κτλ). Η χωρητικότητα της αίθουσας αυτής θα εξεταστεί ανάλογα με την συμμετοχή των 
εταίρων του έργου, η οποία δεν εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 40 άτομα. Διάταξη σε Π. Η αίθουσα 
θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου 
μικροφώνων και προβολικού). Επίσης η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. 

2. Τον εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων για  maximum 40 συμμετέχοντες. 
Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, 
το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ/τσάι χυμό/νερό για κάθε διάλειμμα μαζί με τα 
απαραίτητα συνοδευτικά και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα για κάθε ημέρα συνάντησης. Το γεύμα 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 τοπικά εδέσματα της Μακεδονικής κουζίνας.  

3. Δείπνο δικτύωσης για τους συμμετέχοντες στη συνάντηση των εταίρων του έργου POSBEMED2 το 
βράδυ της πρώτης ημέρας της συνάντησης. Στην πρόταση τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
προτείνουν ενδεικτικά κάποια εστιατόρια της Θεσσαλονίκης. Το δείπνο επίσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τοπικά εδέσματα. Η ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής του δείπνου αυτού θα 
αποφασιστούν από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. 

4. Διοργάνωση επιδεικτικής επίσκεψης -study visit- στην περιοχή όπου αναπτύσσονται οι δράσεις 
του έργου δηλαδή στην περιοχή της Επανωμής ή και του Αγγελοχωρίου. Ενοικίαση λεωφορείου 
για την μετάβαση στον χώρο και επιστροφή από και προς τα ξενοδοχεία των εταίρων.  Η επίσκεψη 
θα γίνει την 2η ημέρα της συνάντησης είτε νωρίς το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 2η 
ημέρα της συναντησης των εταίρων είτε θα γίνει με την λήξη της συνάντησης των εταίρων το 
μεσημέρι. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 1.2: Απολογιστική Έκθεση της συνάντησης των εταίρων του έργου στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα σε χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που θα 
περιλαμβάνει περιγραφή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ενεργειών του αναδόχου αναφορικά με την 
υλοποίηση της συνάντησης των εταίρων του έργου POSBEMED2 στη Θεσσαλονίκη.    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η διοργάνωση της συνάντησης στην Θεσσαλονίκη  έχει προγραμματιστεί να γίνει το Α εξάμηνο 
του 2021   

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία  

Το πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, διάχυσης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων και των δράσεων του έργου, µε σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των ΜΜΕ καθώς 

και την ευαισθητοποίηση τους, αναφορικά µε τους στόχους του έργου.  

Ειδικότερα τα παραδοτέα στο Πακέτο αυτό εργασίας θα είναι:  
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Δράση 2.2 Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων και τοποθέτηση σε 
παραλίες. 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο σχεδιασμός και η παραγωγή τουλάχιστον οχτώ (8) ενημερωτικών 

πινακίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στους χώρους παρέμβασης του έργου αλλά και σε άλλες παραλίες 

όπου υπάρχουν συστάδες Ποσειδωνίας. Οι πινακίδες θα ενημερώνουν για το έργο POSBEMED2 και τις 

δράσεις του και θα παρέχουν πληροφορίες για τα συστήματα Ποσειδωνίας και των Αμμοθινών και τον 

ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία των ακτών, την βιοποικιλότητα και καλές πρακτικές 

διαχείρισης τους. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο χρόνο και σε διαστάσεις που θα 

εξασφαλίζουν την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών. Ο  ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες που 

ίσως απαιτηθούν για την τοποθέτηση των πινακίδων (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις από υπευθύνους 

παραλιών, beach bars κτλ). Επίσης θα φωτογραφίσει τις πινακίδες στον χώρο που θα τοποθετηθούν και θα 

παραδώσει τις φωτογραφίες στην αναθέτουσα αρχή.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 2.2: Σχεδιασμός παραγωγή τουλάχιστον οχτώ (8) ενημερωτικών Πινακίδων και τοποθέτηση 
τους σε παραλίες.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Ο σχεδιασμός των πινακίδων θα γίνει έως τον Μάρτιο του 2021. Η παραγωγή και τοποθέτηση 
τους έως τον Ιούνιο του 2021 

 

Δράση  2.3 Διοργάνωση δύο (2) εργαστηρίων με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)   

Η Δράση 2.3 περιλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση δύο (2) εργαστηρίων (workshops) στα οποία θα 

συμμετέχουν και θα παρακολουθήσουν περίπου  25 συμμετέχοντες στο κάθε ένα. Όσον αφορά στους 

συμμετέχοντες αυτοί θα προέρχονται από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, περιβαλλοντικούς φορείς, 

δημόσιες αρχές  και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Το αντικείμενο των 2 εργαστηρίων θα είναι σχετικό με 

την πιλοτική εφαρμογή  και γενικότερα τα θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου.  Στο 

πλαίσιο της δράσης αυτής του ΠΕ 2 ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω 

ενεργειών αναφορικά με τη διοργάνωση των σεμιναρίων:  

1. Ενοικίαση χώρου υλοποίησης των εργαστηρίων (workshops) 

2. Απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου μικροφώνων και 

προβολικού). Επίσης η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με 

υψηλές ταχύτητες. 

3. Πρόσκληση εκπαιδευομένων 

4. Εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

5. Εστίαση των συμμετεχόντων (παροχή καφέ από την έναρξη μέχρι τη λήψη των εργαστηρίων, 

ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα) 

6. Διαμόρφωση , εκτύπωση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού και την απαραίτητη γραφική ύλη 

7. Διεκπεραίωση οποιουδήποτε ζητήματος απαιτηθεί για την άρτια εκτέλεση του εργαστηρίου 
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Μετά το πέρας των εργαστηρίων ο Ανάδοχος οφείλει α συντάξει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων τους 

η οποία θα περιλαμβάνει σύνοψη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίου, 

λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό, αποτελέσματα αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες κ.λπ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 2.3:  Απολογιστική έκθεση των 2 εργαστηρίων εντός 20 ημερών από την διεξαγωγή τους 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:    Η διεξαγωγή των δύο εργαστηρίων θα γίνει το Α εξάμηνο του 2021. 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing)  

Το πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων δοκιμαστικών εργασιών στο πλαίσιο της λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τις ζώνες της Ποσειδωνίας. Μέσω των δοκιμαστικών εργασιών θα τέθουν σε 

εφαρμογή εργαλεία για τη βελτίωση διαχειριστικών σχεδίων και μέτρων σε ακτές που αποτελούν 

προστατευόμενες περιοχές. Σκοπός του ΠΕ3 είναι να  δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση 

της βιώσιμης διαχείρισης σε παράκτιες και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές προτεραιότητας όπως 

αυτές της Ποσειδωνίας και την ενσωμάτωση της στη συνολική παράκτια στρατηγική προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα αναλάβει ο Ανάδοχος σε αυτό το Πακέτο Εργασίας είναι:  

 
Δράση 3.3 Προτάσεις για εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και παρέμβασης των συστημάτων 
Ποσειδωνίας στην περιοχή μελέτης 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στους 

θημώνες  Ποσειδωνίας που σχηματίζονται στις ακτές, τα μέτρα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται 

σήμερα από τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση τους σε μία πιλοτική περιοχή. Στο πλαίσιο του 

έργου έχει γίνει μία προεπιλογή από την αναθέτουσα υπηρεσία ως πιλοτική περιοχή των παραλιών της 

Επανομής  ή του Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαικού. Ωστόσο, αν προκύψει από τον υποψήφιο ανάδοχο 

πρόταση για άλλη περιοχή που να πληρεί τις προϋποθέσεις του έργου αυτό θα εξεταστεί από την 

αναθέτουσα αρχή. Απαραίτητη όμως συνθήκη για την περιοχή που θα εξεταστεί είναι να υπάρχουν 

οικότοποι Ποσειδωνίας και να είναι στο Δίκτυο Natura 2000.  Ο ανάδοχος στη συνέχεια θα διαμορφώσει 

προτάσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς  για τον τρόπο διαχείρισης 

των  θημώνων Ποσειδωνίας  που ταιριάζει με τις συνθήκες της πιλοτικής περιοχής η οποία θα εξεταστεί.  

Η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης θα γίνει μετά από συνεργασία με τους τοπικούς φορείς πολιτικής οι 

οποίοι και στην συνέχεια θα αξιοποιήσουν το σχέδιο δράσης.   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτύπωση/ καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και τις μεταβολές αυτής 

στον χρόνο, ως προς: α) τη θέση των συστημάτων ποσειδωνίας και αμμοθινών, β) τη δημιουργία 

ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την περιοχή μελέτης, γ) τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 

βαθυμετρίας μέχρι και την ισοβαθή των 20 μ στην περιοχή, δ) την αποτύπωση της παράκτιας ζώνης, ε) τα 

ιζηματολογικά δεδομένα ακτής (καταγραφή τύπου υποστρώματος, κοκκομετρική ανάλυση κινητού/ 

μαλακού υποστρώματος), και στ) τη μεταβολή της ακτογραμμής  και των συστημάτων ποσειδωνίας από 

δορυφορικά δεδομένα ή και άλλα μέσα . Από τα παραπάνω, θα προκύψουν χαρτογραφικά δεδομένα 

υψηλής ανάλυσης (κλίμακας 1:500) για την τοπογραφία/βαθυμετρία της περιοχής, τα συστήματα 

ποσειδωνίας και αμμοθινών και τις χρονικές μεταβολής της θέσης τους, την τρωτότητα της περιοχής 
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μελέτης σε διάβρωση και την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τεχνικά έργα και ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. Τέλος θα πρέπει να εξεταστούν οι διεθνώς προτεινόμενες μέθοδοι παρακολούθησης και 

διαχείρισης των συστημάτων ποσειδωνίας και αμμοθινών και να συνταχθεί τεχνική έκθεση εφαρμογής 

τους που θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των εργασιών παρακολούθησης για την περιοχή μελέτης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 3.3: Αναφορά με τα αποτελέσματα της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, την 
ακολουθουμένη μεθοδολογία για την καταγραφή και χαρτογράφηση των συστημάτων Ποσειδώνιας και αμμοθινών 
στην περιοχή μελέτης καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία παρακολούθησης και διαχείρισης  της. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η διεξαγωγή των μετρήσεων, της καταγραφής και παρακολούθησης της Ποσειδωνίας και η 
υποβολή της αναφοράς θα γίνει έως τον Ιούνιο του 2021 

 

Δράση 3.4 Αξιολόγησης των παρεμβάσεων στην πιλοτική περιοχή μελέτης των 
δοκιμαστικών εργασιών του WP3 για τη δημιουργία τοπικού προγράμματος στρατηγικής  

Σε συνεργασία και συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος μετά από την υλοποίηση του 

παραδοτέου της δράσης 3.3 θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων που προτείνονται στην 

πιλοτική περιοχή. Θα πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση των παρεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα σήμερα 

από τους αρμόδιους (δήμος Θερμαικού, Διαχειριστές beach bars κτλ) , των αναγκών των ενδιαφερομένων 

μερών (stakeholders) που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης, καθώς και των καλών πρακτικών που 

εφαρμόζονται στην περιοχή μελέτης και αυτών που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτήν καθώς και ανάλυση 

των stakeholders που αποτελούν ενεργά μελή της τοπικής κοινωνίας και μπορούν να συμμετάσχουν και να 

συμβάλλουν ουσιαστικά εκφράζοντας τις απόψεις τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σχεδίου 

δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην παράκτια ζώνη της Ποσειδωνίας ενσωματώνοντάς την 

στη συνολική παράκτια στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 3.4: Αξιολόγηση  παρεμβάσεων στην πιλοτική περιοχή μελέτης. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η υποβολή της αξιολόγησης θα γίνει έως τον Σεπτέμβριο του 2021. 

 

Πακέτο Εργασίας 4: Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

O βασικός στόχος του πακέτου εργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε άλλους 

ενδιαφερόμενους του σχήματος. Αυτό θα επιτευχθεί με στοχοθετημένες δραστηριότητες κατάρτισης, 

συζητήσεις τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων και με σεμινάρια και παρουσιάσεις πιλοτικών εμπειριών 

στους Δήμους.  

Τα αποτελέσματα των σχεδίων δράσης από το πακέτο εργασίας 3 θα καθορίσουν την προσέγγιση 

μεταβιβάσιμων στοιχείων και εμπειριών που αποκτήθηκαν από διαφορετικούς τόπους και περιοχές, τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να προωθηθούν. Κάθε 

εταίρος από τις περιφέρειες θα παρουσιάσει τις επιτυχείς παρεμβάσεις στήριξης και τις εμπειρίες του 

ώστε οι συμμετέχοντες από άλλες προστατευμένες  περιοχές, οι εμπλεκόμενες τοπικές και περιφερειακές 

διοικήσεις και ιδρύματα να μπορούν να μάθουν νέες καλές πρακτικές. 
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Δράση 4.3 Εκδήλωση διάδοσης σχετικά με τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού  

 Στο πλαίσιο του έργου θα λάβει χώρα μία εκδήλωση  διάδοσης σχετικά με τα επιτεύγματα και τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίου του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να οργανώσει μια από τις 5 εκδηλώσεις των εταίρων του έργου. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών αναφορικά 

με τη διοργάνωση της εκδήλωσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου της ΠΚΜ  , η 

οποία θα εχει διάρκεια μία ημέρα. Σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα πρέπει να 

παρέχει: 

1. αίθουσα σε ξενοδοχείο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η χωρητικότητα της αίθουσας 

εκτιμάται ότι θα πρέπει να ξεπερνά τα 50  άτομα. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου μικροφώνων και 

προβολικού). Επίσης η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με 

υψηλές ταχύτητες. 

2. τον εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων για  maximum 50 συμμετέχοντες. 

Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, 

το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ/τσάι χυμό/νερό για κάθε διάλειμμα μαζί με τα 

απαραίτητα συνοδευτικά και ελαφρύ γεύμα με τη λήξη της εκδήλωσης.  

3. Μέριμνα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της εκδήλωσης (επικοινωνία με 

τους εταίρους και τους προσκεκλημένους, προετοιμασία της ατζέντας, προετοιμασία 

παρουσιάσεων κ.λπ.) 

4. Εξασφάλιση υποστηρικτικού υλικού (φάκελοι, σημειωματάρια κ.λπ.) 

5. Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της 

6. Συντονισμός δράσεων, παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες, αρωγή στην αντιμετώπιση 

δυσκολιών και ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 4.3: Απολογιστική έκθεση για την εκδήλωση (φωτογραφικό υλικό, πρακτικά, παρουσιάσεις, 
κ.λπ.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Έως τον Αύγουστο του 2021, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση της εκδήλωσης. 

Πακέτο Εργασίας 5  Κεφαλαιοποίηση   

Στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας οι δράσεις αναφορικά με τις συμμετέχουσες Περιφέρειες 

επικεντρώνονται στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών, οι οποίες θα επιτρέψουν την επέκταση και 

περαιτέρω εφαρμογή της τεχνογνωσίας που θα δημιουργηθεί μέσω του έργου Posbemed2.  

Με βάση επιλεγμένες πρακτικές σε όλη την περιοχή, η Δράση του ΠΕ5 που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος 

στοχεύει στην ανάπτυξη συστάσεων και σχεδίων πολιτικής, κανονιστικών προτάσεων και τεχνικών 

οδηγιών για τη ρύθμιση των παράκτιων πρακτικών σε σχέση με τα συστήματα Ποσειδωνίας και των 

αμμοθινών καθώς και τη διατήρηση του οικοσυστήματος. 
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Δράση 5.3.2 Προετοιμασία οδηγιών / κανονισμών διαδικασιών για την έγκριση λειτουργιών 

και επιλογών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα αντιμετωπισθεί το ουσιαστικό ζήτημα της έλλειψης σαφών 

κανονισμών και ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την απομάκρυνση των θημώνων Ποσειδωνίας στις 

περισσότερες περιοχές της Μεσογείου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές Natura 2000 και άλλες 

προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχουν ακόμη κωλύματα στην ύπαρξη επαρκών καθεστώτων 

προστασίας, έτσι ώστε να  ληφθεί υπόψη η λειτουργική συνδεσιμότητα των συστημάτων Ποσειδωνίας και 

αμμοθινών και ως αποτέλεσμα να προκύψουν τρόποι αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων διαχείρισης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 5.3.2: Αναφορά με την προετοιμασία οδηγιών / κανονισμών διαδικασιών για την έγκριση 
λειτουργιών και επιλογών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Έως τον Μάιο του 2022. 

 

Δράση 5.3.3 Συστάσεις για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης ή κανονισμών για 
οικοτόπους του δικτύου Natura 2000 και άλλες θαλάσσιες/παράκτιες προστατευόμενες 
περιοχές 

Η Δράση 5.3.2 περιλαμβάνει τις συστάσεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων ή 

κανονισμών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 καθώς και άλλες θαλάσσιες/ παράκτιες 

Προστατευόμενες Περιοχές, στις περιοχές συνεργασίας, για τη διατήρηση των συστημάτων Ποσειδωνίας 

και της οικολογικής τους σημασίας.  

Μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης, δύναται να προστατευθεί η καταπληκτική θαλάσσια ζωή της 

Μεσογείου, διασφαλίζοντας τη διαβίωση των αλιέων, να τονωθεί η τοπική οικονομία και να δοθεί στους 

τουρίστες η ευκαιρία να αναζωπυρώσουν τους δεσμούς τους με τη φύση. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα συνταχθεί μια αναφορά με τις προαναφερθείσες προτεινόμενες 

συστάσεις για την υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων, κατευθυντηρίων γραμμών ως προς τα μέτρα 

προστασίας της φύσης των συστημάτων Ποσειδωνίας των αμμοθινών και του συνόλου των 

παράκτιων/θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η αναφορά θα αποτελέσει εργαλείο για τις τοπικές 

και περιφερειακές κυβερνήσεις να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης παραλιών και ειδικούς κανονισμούς 

για περιοχές όπου τα συστήματα Ποσειδωνίας εμφανίζονται ως μέρος των σχεδίων παράκτιας 

διαχείρισης, καθώς και για τη βελτίωση των μέτρων στις προστατευόμενες περιοχές. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 5.3.3: Αναφορά με συστάσεις για τα σχέδια διαχείρισης ή κανονισμούς περιοχών Natura 2000 
και άλλες θαλάσσιες/παράκτιες προστατευόμενες περιοχές 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Έως τον Μάιο του 2022. 

 

 

Δράση 5.4. Παρουσίαση της Κοινής Χάρτας Δέσμευσης για παράκτιους δήμους και 
περιοχές με κεφαλαιοποίηση του έργου και συνέντευξη τύπου  
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Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Κοινής Χάρτας Δέσμευσης για 

τους παράκτιους δήμους και τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) με στόχο την κεφαλαιοποίηση 

των αποτελεσμάτων του έργου στη διαχείριση των ακτών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο. Η παρουσίαση της 

Κοινής Χάρτας Δέσμευσης θα  γίνει στα εθνικά θεσμικά όργανα και σε άλλους διεθνείς θεσμούς 

διακυβέρνησης καθώς το έργο προβλέπει μέσω αυτής στην ενίσχυση της εθελοντικής δέσμευσης σε όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στη δράση αυτή και σύμφωνα με το τεχνικό δελτίου του έργου η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να οργανώσει μια εκδήλωση. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών αναφορικά 

με τη διοργάνωση της εκδήλωσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου της ΠΚΜ . Σε 

συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει: 

1. Αίθουσα σε ξενοδοχείο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η χωρητικότητα της αίθουσας αυτής 
θα εξεταστεί ανάλογα με την συμμετοχή των εταίρων του έργου, η οποία δεν εκτιμάται ότι θα 
ξεπερνά τα 50 άτομα. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου μικροφώνων και προβολικού). Επίσης η αίθουσα 
θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. 

2. Εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων για  maximum 50 συμμετέχοντες. 
Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, 
το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ/τσάι χυμό/νερό για κάθε διάλειμμα μαζί με τα 
απαραίτητα συνοδευτικά και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα.  

3. Μέριμνα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της εκδήλωσης (επικοινωνία με 
τους εταίρους και τους προσκεκλημένους, προετοιμασία της ατζέντας, προετοιμασία 
παρουσιάσεων κ.λπ.) 

4. Εξασφάλιση υποστηρικτικού υλικού (φάκελοι, σημειωματάρια κ.λπ.) 

5. Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της 

6. Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. 

7. Τήρηση πρακτικών 

8. Συντονισμός δράσεων, παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες, αρωγή στην αντιμετώπιση 
δυσκολιών και ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν. 

9. Οργάνωση συνέντευξης τύπου 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 5.4: Απολογιστική έκθεση για τη συνάντηση (φωτογραφικό υλικό, πρακτικά, παρουσιάσεις, 
κ.λπ.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:    Έως τον Ιούνιο του 2022, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση της εκδήλωσης. 

Το χρονοδιάγραμμα των παραπάνω δράσεων είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα την ημέρα της συγγραφής 

της διακήρυξης. Το χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί (μπορεί να ορισθεί συντομότερος ή 

μεγαλύτερος χρόνος υλοποίησης) ανάλογα με τη συνολική πορεία του έργου και τις οδηγίες/ 

κατευθύνσεις του επικεφαλής εταίρου αλλά και της αναθέτουσας αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
(ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.  

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός χιλιάδων ευρώ (81.000€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.285,6€, αναλογών ΦΠΑ 24%: 
17.774,4€) και αναλύεται ως εξής:  

 

Παραδοτέα 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 
Αναλογούν 

ΦΠΑ 
Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

Παραδοτέο Δράσης 1.1 9.677,42 2.322,58 12.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 1.2 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 2.2 6.451,61 1.548,39 8.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 2.3 3.225,81 774,19 4.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 3.3 16.129,03 3.870,97 20.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 3.4 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 4.3 3.225,81 774,19 4.000,00 

Παραδοτέα Δράσης 5.3  
(περιλαμβάνει τις δράσεις 5.3.2 και 5.3.3.) 

12.096,77 2.903,23 15.000,00 

Παραδοτέο Δράσης 5.4 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 65.322,58 15.677,42 81.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

ΠΡΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, Τ.Κ. 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ :  

 

ΕΡΓΟ : Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1,2,3,4 και 5  του έργου «Διακυβέρνηση και 
Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management 
of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” «η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΟΣΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ) 

1 Παραδοτέο Δράσης 1.1   

2 Παραδοτέο Δράσης 1.2   

3 Παραδοτέο Δράσης 2.2   

4 Παραδοτέο Δράσης 2.3   

5 Παραδοτέο Δράσης 3.3   

6 Παραδοτέο Δράσης 3.4   

7 Παραδοτέο Δράσης 4.3   

8 Παραδοτέα Δράσης 5.3 

(περιλαμβάνει τις δράσεις 5.3.2 και 5.3.3.) 

  

9 Παραδοτέο Δράσης 5.4   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Τελική Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Τελική Τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …… ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................  

 

Τόπος, ημερομηνία: ………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:   

Διεύθυνση Κατοικίας:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή 
Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από – έως) 

AM 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών  
 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, ΤΚ 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................................................, ΑΦΜ: 
……………………................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................................., ΑΦΜ: ......................................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
 
α) (πλήρη επωνυμία)………………..........................,ΑΦΜ:......................(διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ............................................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………………… 
γ) (πλήρη επωνυμία) ............................................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………………… 
 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη 
συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη.................................................... της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αναθέτοντος φορέα), για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ………………………….. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. ή Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας 
επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας και Κατάστημα............................................................................... 
Διεύθυνση…………………………………, ΤΚ……………… 
Αριθμός εγγυητικής και ποσό σε Ευρώ .................................………. 
Αριθμός διακήρυξης …………………………………………. 
 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, ΤΚ 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................................................, ΑΦΜ: 
……………………................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................................., ΑΦΜ: ......................................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ……………….........................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ............................................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη 
συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη  
.................................................... της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 
λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Σχέδιο Σύμβασης  

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

             

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την … /…/201.., ημέρα ………, στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, ………………, μεταξύ : 

α) Αφενός της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), καλούμενη εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, …………………. (Τ.Κ………………), εκπροσωπούμενης νόμιμα από …………………………. 

και,  

β) αφετέρου της εταιρείας «……………..», που εδρεύει στ………………, επί της οδού …………., ΤΚ………., με ΑΦΜ 

……………, Δ.Ο.Υ. …………, και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο 

Εκπρόσωπό της ……………………………, νομίμως εξουσιοδοτημένο για ην υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος» 

οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη», αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων :  

Την υπ’ Αρ. Πρωτ. ……../……. (ΑΔΑ:…..) απόφαση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο 

επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –

τιμής, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Πακέτων εργασίας 1, 

2,3,4 και 5  για το έργο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη 

Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2” «η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020     προϋπολογισθείσας δαπάνης 81.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

1. Την με αρ……………….. απόφαση κατακύρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
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2.  Την προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθ.  Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου, της 

Τράπεζας …………………………….., ποσού ……………. με διάρκεια μέχρι ………………….. 

 

συμφώνησαν  και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. ……………. προκήρυξη, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται 

σε αντίθεση με την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τα εξής: 

Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση Έργου 

Δράση 1.1 Διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (Management and Governance)  

Περιλαμβάνει την υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των δράσεων της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και στη διοικητική, οικονομική και τεχνική 
διαχείριση του έργου της, μέσα από την προετοιμασία κατάλληλων εξαμηνιαίων αναφορών προόδου 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οδηγούς και εργαλεία του Προγράμματος Interreg  MED 2014-2020.  

Επιπλέον περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία φακέλων / αιτημάτων 
πιστοποίησης δαπανών από τον Εθνικό φορέα πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων).  

Για τις ανάγκες του έργου και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στις διακρατικές συναντήσεις, όποτε και όπου αυτές ορίζονται από την ομάδα του έργου 
POSBEMED2 και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να αντιλαμβάνεται 
απευθείας την πορεία του έργου και να συμβάλει στις παρουσιάσεις των δράσεων της ΠΚΜ σε αυτές.  

Τέλος, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα διατηρεί επικοινωνία με 
τον Συντονιστή του έργου POSBEMED2 και τους λοιπούς εταίρους, εκπροσωπώντας - όπου απαιτείται - την 
Αναθέτουσα Αρχή.   

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του έργου, στην εσωτερική επικοινωνία και στη 
συμμετοχή της στις συναντήσεις του έργου (προετοιμασία παρουσιάσεων, εισηγήσεων, σχολιασμός 
πρακτικών κ.λπ.). Για τη διαχείριση του έργου ο Συντονιστής εταίρος θα προτείνει κατάλληλη 
διαδικτυακή πλατφόρμα για εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών. Για την εσωτερική επικοινωνία ο 
Συντονιστής εταίρος θα ετοιμάσει Εσωτερικό Πλάνο Επικοινωνίας, με τη συνεργασία όλων των 
εταίρων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται συνολικά 3 διακρατικές συναντήσεις (online-offline). 
Τέλος, στη δράση περιλαμβάνεται και η υποστήριξη στην προετοιμασία τεσσάρων (4) Αναφορών 
Προόδου για την Αναθέτουσα Αρχή και στη συνεισφορά της στην Τελική Αναφορά, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα και τις απαιτήσεις του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020 και του Συντονιστή 
εταίρου. 

 Υποστήριξη στην προετοιμασία τεσσάρων (4) Φακέλων προς έλεγχο και πιστοποίηση δαπανών της 
Αναθέτουσας Αρχής από το αρμόδιο όργανο πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων).     
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 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διασφάλιση ποιότητας του έργου μέσω:  

1) της συμμετοχής στις διακρατικές συναντήσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης, και  

2) της συνεισφοράς της στην εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας του έργου (που θα αποτελέσει 
τον οδηγό για την αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων), στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης 
διασφάλισης ποιότητας, και στην προετοιμασία των εκθέσεων αξιολόγησης της ποιότητας του έργου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 1.1 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(σε Ευρώ με ΦΠΑ) 

Παραδοτέο 1.1.α. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου από της υπογραφή της σύμβασης μέχρι  
31/12/2020 

30/1/2021 3.000,00 

Παραδοτέο 1.1.β. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2021-30/6/2021 31/07/2021 3.000,00 

Παραδοτέο 1.1.γ. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/7/2021-31/12/2021 30/1/2022 3.000,00 

Παραδοτέο 1.1.δ. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2022-30/6/2022 30/06/2022 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 1.1:  4 Εξαμηνιαίες αναφορές τεχνικής υποστήριξης   για την διαχείριση διοικητικών κα 
οικονομικών θεμάτων του έργου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: όπως αναγράφεται παραπάνω 

 

Δράση 1.2 Διοργάνωση  Συνάντησης των εταίρων του έργου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας   

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα λάβουν χώρα 3 συναντήσεις εταίρων στις χώρες των εταίρων του 
έργου. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίου του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει την 
υποχρέωση να οργανώσει μια από τις 3 συναντήσεις των εταίρων του έργου. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής του ΠΕ 1 ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών 
αναφορικά με τη διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων του έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι δύο ημέρες. Σε συνεννόηση με την 
αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει: 

1. Αίθουσα κατάλληλη για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής (πχ σε ξενοδοχείο, συνεδριακό 
κέντρο, κτλ). Η χωρητικότητα της αίθουσας αυτής θα εξεταστεί ανάλογα με την συμμετοχή των 
εταίρων του έργου, η οποία δεν εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 40 άτομα. Διάταξη σε Π. Η αίθουσα 
θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου 
μικροφώνων και προβολικού). Επίσης η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. 

2. Τον εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων για  maximum 40 συμμετέχοντες. 
Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, 
το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ/τσάι χυμό/νερό για κάθε διάλειμμα μαζί με τα 
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απαραίτητα συνοδευτικά και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα για κάθε ημέρα συνάντησης. Το γεύμα 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 τοπικά εδέσματα της Μακεδονικής κουζίνας.  

3. Δείπνο δικτύωσης για τους συμμετέχοντες στη συνάντηση των εταίρων του έργου POSBEMED2 το 
βράδυ της πρώτης ημέρας της συνάντησης. Στην πρόταση τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
προτείνουν ενδεικτικά κάποια εστιατόρια της Θεσσαλονίκης. Το δείπνο επίσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τοπικά εδέσματα. Η ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής του δείπνου αυτού θα 
αποφασιστούν από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. 

4. Διοργάνωση επιδεικτικής επίσκεψης -study visit- στην περιοχή όπου αναπτύσσονται οι δράσεις 
του έργου δηλαδή στην περιοχή της Επανωμής ή και του Αγγελοχωρίου. Ενοικίαση λεωφορείου 
για την μετάβαση στον χώρο και επιστροφή από και προς τα ξενοδοχεία των εταίρων.  Η επίσκεψη 
θα γίνει την 2η ημέρα της συνάντησης είτε νωρίς το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 2η 
ημέρα της συναντησης των εταίρων είτε θα γίνει με την λήξη της συνάντησης των εταίρων το 
μεσημέρι. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 1.2: Απολογιστική Έκθεση της συνάντησης των εταίρων του έργου στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα σε χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που θα 
περιλαμβάνει περιγραφή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ενεργειών του αναδόχου αναφορικά με την 
υλοποίηση της συνάντησης των εταίρων του έργου POSBEMED2 στη Θεσσαλονίκη.    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η διοργάνωση της συνάντησης στην Θεσσαλονίκη  έχει προγραμματιστεί να γίνει το Α εξάμηνο 
του 2021   

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία  

Το πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, διάχυσης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων και των δράσεων του έργου, µε σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των ΜΜΕ καθώς 

και την ευαισθητοποίηση τους, αναφορικά µε τους στόχους του έργου.  

Ειδικότερα τα παραδοτέα στο Πακέτο αυτό εργασίας θα είναι:  

 

Δράση 2.2 Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων και τοποθέτηση σε παραλίες. 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο σχεδιασμός και η παραγωγή τουλάχιστον οχτώ (8) ενημερωτικών 

πινακίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στους χώρους παρέμβασης του έργου αλλά και σε άλλες παραλίες 

όπου υπάρχουν συστάδες Ποσειδωνίας. Οι πινακίδες θα ενημερώνουν για το έργο POSBEMED2 και τις 

δράσεις του και θα παρέχουν πληροφορίες για τα συστήματα Ποσειδωνίας και των Αμμοθινών και τον 

ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία των ακτών, την βιοποικιλότητα και καλές πρακτικές 

διαχείρισης τους. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο χρόνο και σε διαστάσεις που θα 

εξασφαλίζουν την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών. Ο  ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες που 

ίσως απαιτηθούν για την τοποθέτηση των πινακίδων (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις από υπευθύνους 

παραλιών, beach bars κτλ). Επίσης θα φωτογραφίσει τις πινακίδες στον χώρο που θα τοποθετηθούν και θα 

παραδώσει τις φωτογραφίες στην αναθέτουσα αρχή.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 2.2: Σχεδιασμός παραγωγή τουλάχιστον οχτώ (8) ενημερωτικών Πινακίδων και τοποθέτηση 
τους σε παραλίες.  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Ο σχεδιασμός των πινακίδων θα γίνει έως τον Μάρτιο του 2021. Η παραγωγή και τοποθέτηση 
τους έως τον Ιούνιο του 2021 
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Δράση  2.3 Διοργάνωση δύο (2) εργαστηρίων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)   

Η Δράση 2.3 περιλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση δύο (2) εργαστηρίων (workshops) στα οποία θα 

συμμετέχουν και θα παρακολουθήσουν περίπου  25 συμμετέχοντες στο κάθε ένα. Όσον αφορά στους 

συμμετέχοντες αυτοί θα προέρχονται από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, περιβαλλοντικούς φορείς, 

δημόσιες αρχές  και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Το αντικείμενο των 2 εργαστηρίων θα είναι σχετικό με 

την πιλοτική εφαρμογή  και γενικότερα τα θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου.  Στο 

πλαίσιο της δράσης αυτής του ΠΕ 2 ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω 

ενεργειών αναφορικά με τη διοργάνωση των σεμιναρίων:  

1. Ενοικίαση χώρου υλοποίησης των εργαστηρίων (workshops) 

2. Απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου μικροφώνων και 

προβολικού). Επίσης η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με 

υψηλές ταχύτητες. 

3. Πρόσκληση εκπαιδευομένων 

4. Εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

5. Εστίαση των συμμετεχόντων (παροχή καφέ από την έναρξη μέχρι τη λήψη των εργαστηρίων, 

ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα) 

6. Διαμόρφωση , εκτύπωση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού και την απαραίτητη γραφική ύλη 

7. Διεκπεραίωση οποιουδήποτε ζητήματος απαιτηθεί για την άρτια εκτέλεση του εργαστηρίου 

Μετά το πέρας των εργαστηρίων ο Ανάδοχος οφείλει α συντάξει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων τους 

η οποία θα περιλαμβάνει σύνοψη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίου, 

λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό, αποτελέσματα αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες κ.λπ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 2.3:  Απολογιστική έκθεση των 2 εργαστηρίων εντός 20 ημερών από την διεξαγωγή τους 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:    Η διεξαγωγή των δύο εργαστηρίων θα γίνει το Α εξάμηνο του 2021. 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing)  

Το πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων δοκιμαστικών εργασιών στο πλαίσιο της λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τις ζώνες της Ποσειδωνίας. Μέσω των δοκιμαστικών εργασιών θα τέθουν σε 

εφαρμογή εργαλεία για τη βελτίωση διαχειριστικών σχεδίων και μέτρων σε ακτές που αποτελούν 

προστατευόμενες περιοχές. Σκοπός του ΠΕ3 είναι να  δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση 

της βιώσιμης διαχείρισης σε παράκτιες και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές προτεραιότητας όπως 

αυτές της Ποσειδωνίας και την ενσωμάτωση της στη συνολική παράκτια στρατηγική προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα αναλάβει ο Ανάδοχος σε αυτό το Πακέτο Εργασίας είναι:  
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Δράση 3.3 Προτάσεις για εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και παρέμβασης των συστημάτων Ποσειδωνίας 
στην περιοχή μελέτης 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στους 

θημώνες  Ποσειδωνίας που σχηματίζονται στις ακτές, τα μέτρα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται 

σήμερα από τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση τους σε μία πιλοτική περιοχή. Στο πλαίσιο του 

έργου έχει γίνει μία προεπιλογή από την αναθέτουσα υπηρεσία ως πιλοτική περιοχή των παραλιών της 

Επανομής  ή του Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαικού. Ωστόσο, αν προκύψει από τον υποψήφιο ανάδοχο 

πρόταση για άλλη περιοχή που να πληρεί τις προϋποθέσεις του έργου αυτό θα εξεταστεί από την 

αναθέτουσα αρχή. Απαραίτητη όμως συνθήκη για την περιοχή που θα εξεταστεί είναι να υπάρχουν 

οικότοποι Ποσειδωνίας και να είναι στο Δίκτυο Natura 2000.  Ο ανάδοχος στη συνέχεια θα διαμορφώσει 

προτάσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς  για τον τρόπο διαχείρισης 

των  θημώνων Ποσειδωνίας  που ταιριάζει με τις συνθήκες της πιλοτικής περιοχής η οποία θα εξεταστεί.  

Η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης θα γίνει μετά από συνεργασία με τους τοπικούς φορείς πολιτικής οι 

οποίοι και στην συνέχεια θα αξιοποιήσουν το σχέδιο δράσης.   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτύπωση/ καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και τις μεταβολές αυτής 

στον χρόνο, ως προς: α) τη θέση των συστημάτων ποσειδωνίας και αμμοθινών, β) τη δημιουργία 

ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την περιοχή μελέτης, γ) τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 

βαθυμετρίας μέχρι και την ισοβαθή των 20 μ στην περιοχή, δ) την αποτύπωση της παράκτιας ζώνης, ε) τα 

ιζηματολογικά δεδομένα ακτής (καταγραφή τύπου υποστρώματος, κοκκομετρική ανάλυση κινητού/ 

μαλακού υποστρώματος), και στ) τη μεταβολή της ακτογραμμής  και των συστημάτων ποσειδωνίας από 

δορυφορικά δεδομένα ή και άλλα μέσα . Από τα παραπάνω, θα προκύψουν χαρτογραφικά δεδομένα 

υψηλής ανάλυσης (κλίμακας 1:500) για την τοπογραφία/βαθυμετρία της περιοχής, τα συστήματα 

ποσειδωνίας και αμμοθινών και τις χρονικές μεταβολής της θέσης τους, την τρωτότητα της περιοχής 

μελέτης σε διάβρωση και την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τεχνικά έργα και ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. Τέλος θα πρέπει να εξεταστούν οι διεθνώς προτεινόμενες μέθοδοι παρακολούθησης και 

διαχείρισης των συστημάτων ποσειδωνίας και αμμοθινών και να συνταχθεί τεχνική έκθεση εφαρμογής 

τους που θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των εργασιών παρακολούθησης για την περιοχή μελέτης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 3.3: Αναφορά με τα αποτελέσματα της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, την 
ακολουθουμένη μεθοδολογία για την καταγραφή και χαρτογράφηση των συστημάτων Ποσειδώνιας και αμμοθινών 
στην περιοχή μελέτης καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία παρακολούθησης και διαχείρισης  της. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η διεξαγωγή των μετρήσεων, της καταγραφής και παρακολούθησης της Ποσειδωνίας και η 
υποβολή της αναφοράς θα γίνει έως τον Ιούνιο του 2021 

 

Δράση 3.4 Αξιολόγησης των παρεμβάσεων στην πιλοτική περιοχή μελέτης των δοκιμαστικών εργασιών 
του WP3 για τη δημιουργία τοπικού προγράμματος στρατηγικής  

Σε συνεργασία και συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος μετά από την υλοποίηση του 

παραδοτέου της δράσης 3.3 θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων που προτείνονται στην 

πιλοτική περιοχή. Θα πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση των παρεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα σήμερα 

από τους αρμόδιους (δήμος Θερμαικού, Διαχειριστές beach bars κτλ) , των αναγκών των ενδιαφερομένων 

μερών (stakeholders) που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης, καθώς και των καλών πρακτικών που 

εφαρμόζονται στην περιοχή μελέτης και αυτών που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτήν καθώς και ανάλυση 
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των stakeholders που αποτελούν ενεργά μελή της τοπικής κοινωνίας και μπορούν να συμμετάσχουν και να 

συμβάλλουν ουσιαστικά εκφράζοντας τις απόψεις τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σχεδίου 

δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην παράκτια ζώνη της Ποσειδωνίας ενσωματώνοντάς την 

στη συνολική παράκτια στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 3.4: Αξιολόγηση  παρεμβάσεων στην πιλοτική περιοχή μελέτης. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η υποβολή της αξιολόγησης θα γίνει έως τον Σεπτέμβριο του 2021. 

 

Πακέτο Εργασίας 4: Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

O βασικός στόχος του πακέτου εργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε άλλους 

ενδιαφερόμενους του σχήματος. Αυτό θα επιτευχθεί με στοχοθετημένες δραστηριότητες κατάρτισης, 

συζητήσεις τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων και με σεμινάρια και παρουσιάσεις πιλοτικών εμπειριών 

στους Δήμους.  

Τα αποτελέσματα των σχεδίων δράσης από το πακέτο εργασίας 3 θα καθορίσουν την προσέγγιση 

μεταβιβάσιμων στοιχείων και εμπειριών που αποκτήθηκαν από διαφορετικούς τόπους και περιοχές, τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να προωθηθούν. Κάθε 

εταίρος από τις περιφέρειες θα παρουσιάσει τις επιτυχείς παρεμβάσεις στήριξης και τις εμπειρίες του 

ώστε οι συμμετέχοντες από άλλες προστατευμένες  περιοχές, οι εμπλεκόμενες τοπικές και περιφερειακές 

διοικήσεις και ιδρύματα να μπορούν να μάθουν νέες καλές πρακτικές. 

 

Δράση 4.3 Εκδήλωση διάδοσης σχετικά με τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του πιλοτικού  

 Στο πλαίσιο του έργου θα λάβει χώρα μία εκδήλωση  διάδοσης σχετικά με τα επιτεύγματα και τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίου του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να οργανώσει μια από τις 5 εκδηλώσεις των εταίρων του έργου. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών αναφορικά 

με τη διοργάνωση της εκδήλωσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου της ΠΚΜ  , η 

οποία θα εχει διάρκεια μία ημέρα. Σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα πρέπει να 

παρέχει: 

1. αίθουσα σε ξενοδοχείο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η χωρητικότητα της αίθουσας 

εκτιμάται ότι θα πρέπει να ξεπερνά τα 50  άτομα. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου μικροφώνων και 

προβολικού). Επίσης η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με 

υψηλές ταχύτητες. 

2. τον εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων για  maximum 50 συμμετέχοντες. 

Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, 

το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ/τσάι χυμό/νερό για κάθε διάλειμμα μαζί με τα 

απαραίτητα συνοδευτικά και ελαφρύ γεύμα με τη λήξη της εκδήλωσης.  
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3. Μέριμνα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της εκδήλωσης (επικοινωνία με 

τους εταίρους και τους προσκεκλημένους, προετοιμασία της ατζέντας, προετοιμασία 

παρουσιάσεων κ.λπ.) 

4. Εξασφάλιση υποστηρικτικού υλικού (φάκελοι, σημειωματάρια κ.λπ.) 

5. Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της 

6. Συντονισμός δράσεων, παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες, αρωγή στην αντιμετώπιση 

δυσκολιών και ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 4.3: Απολογιστική έκθεση για την εκδήλωση (φωτογραφικό υλικό, πρακτικά, παρουσιάσεις, 
κ.λπ.) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Έως τον Αύγουστο του 2021, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση της εκδήλωσης. 

Πακέτο Εργασίας 5  Κεφαλαιοποίηση   

Στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας οι δράσεις αναφορικά με τις συμμετέχουσες Περιφέρειες 

επικεντρώνονται στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών, οι οποίες θα επιτρέψουν την επέκταση και 

περαιτέρω εφαρμογή της τεχνογνωσίας που θα δημιουργηθεί μέσω του έργου Posbemed2.  

Με βάση επιλεγμένες πρακτικές σε όλη την περιοχή, η Δράση του ΠΕ5 που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος 

στοχεύει στην ανάπτυξη συστάσεων και σχεδίων πολιτικής, κανονιστικών προτάσεων και τεχνικών 

οδηγιών για τη ρύθμιση των παράκτιων πρακτικών σε σχέση με τα συστήματα Ποσειδωνίας και των 

αμμοθινών καθώς και τη διατήρηση του οικοσυστήματος. 

 
Δράση 5.3.2 Προετοιμασία οδηγιών / κανονισμών διαδικασιών για την έγκριση λειτουργιών και 
επιλογών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα αντιμετωπισθεί το ουσιαστικό ζήτημα της έλλειψης σαφών 

κανονισμών και ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την απομάκρυνση των θημώνων Ποσειδωνίας στις 

περισσότερες περιοχές της Μεσογείου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές Natura 2000 και άλλες 

προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχουν ακόμη κωλύματα στην ύπαρξη επαρκών καθεστώτων 

προστασίας, έτσι ώστε να  ληφθεί υπόψη η λειτουργική συνδεσιμότητα των συστημάτων Ποσειδωνίας και 

αμμοθινών και ως αποτέλεσμα να προκύψουν τρόποι αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων διαχείρισης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 5.3.2: Αναφορά με την προετοιμασία οδηγιών / κανονισμών διαδικασιών για την έγκριση 
λειτουργιών και επιλογών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Έως τον Μάιο του 2022. 

 

Δράση 5.3.3 Συστάσεις για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης ή κανονισμών για οικοτόπους του 
δικτύου Natura 2000 και άλλες θαλάσσιες/παράκτιες προστατευόμενες περιοχές 

Η Δράση 5.3.2 περιλαμβάνει τις συστάσεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων ή 

κανονισμών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 καθώς και άλλες θαλάσσιες/ παράκτιες 

Προστατευόμενες Περιοχές, στις περιοχές συνεργασίας, για τη διατήρηση των συστημάτων Ποσειδωνίας 

και της οικολογικής τους σημασίας.  
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Μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης, δύναται να προστατευθεί η καταπληκτική θαλάσσια ζωή της 

Μεσογείου, διασφαλίζοντας τη διαβίωση των αλιέων, να τονωθεί η τοπική οικονομία και να δοθεί στους 

τουρίστες η ευκαιρία να αναζωπυρώσουν τους δεσμούς τους με τη φύση. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα συνταχθεί μια αναφορά με τις προαναφερθείσες προτεινόμενες 

συστάσεις για την υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων, κατευθυντηρίων γραμμών ως προς τα μέτρα 

προστασίας της φύσης των συστημάτων Ποσειδωνίας των αμμοθινών και του συνόλου των 

παράκτιων/θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η αναφορά θα αποτελέσει εργαλείο για τις τοπικές 

και περιφερειακές κυβερνήσεις να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης παραλιών και ειδικούς κανονισμούς 

για περιοχές όπου τα συστήματα Ποσειδωνίας εμφανίζονται ως μέρος των σχεδίων παράκτιας 

διαχείρισης, καθώς και για τη βελτίωση των μέτρων στις προστατευόμενες περιοχές. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 5.3.3: Αναφορά με συστάσεις για τα σχέδια διαχείρισης ή κανονισμούς περιοχών Natura 2000 
και άλλες θαλάσσιες/παράκτιες προστατευόμενες περιοχές 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Έως τον Μάιο του 2022. 

 

 

Δράση 5.4. Παρουσίαση της Κοινής Χάρτας Δέσμευσης για παράκτιους δήμους και περιοχές με 
κεφαλαιοποίηση του έργου και συνέντευξη τύπου  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Κοινής Χάρτας Δέσμευσης για 

τους παράκτιους δήμους και τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) με στόχο την κεφαλαιοποίηση 

των αποτελεσμάτων του έργου στη διαχείριση των ακτών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο. Η παρουσίαση της 

Κοινής Χάρτας Δέσμευσης θα  γίνει στα εθνικά θεσμικά όργανα και σε άλλους διεθνείς θεσμούς 

διακυβέρνησης καθώς το έργο προβλέπει μέσω αυτής στην ενίσχυση της εθελοντικής δέσμευσης σε όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στη δράση αυτή και σύμφωνα με το τεχνικό δελτίου του έργου η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να οργανώσει μια εκδήλωση. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών αναφορικά 

με τη διοργάνωση της εκδήλωσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου της ΠΚΜ . Σε 

συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει: 

1. Αίθουσα σε ξενοδοχείο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η χωρητικότητα της αίθουσας αυτής 
θα εξεταστεί ανάλογα με την συμμετοχή των εταίρων του έργου, η οποία δεν εκτιμάται ότι θα 
ξεπερνά τα 50 άτομα. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβανομένου μικροφώνων και προβολικού). Επίσης η αίθουσα 
θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. 

2. Εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων για  maximum 50 συμμετέχοντες. 
Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, 
το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ/τσάι χυμό/νερό για κάθε διάλειμμα μαζί με τα 
απαραίτητα συνοδευτικά και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα.  

3. Μέριμνα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της εκδήλωσης (επικοινωνία με 
τους εταίρους και τους προσκεκλημένους, προετοιμασία της ατζέντας, προετοιμασία 
παρουσιάσεων κ.λπ.) 

4. Εξασφάλιση υποστηρικτικού υλικού (φάκελοι, σημειωματάρια κ.λπ.) 

5. Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της 
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6. Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. 

7. Τήρηση πρακτικών 

8. Συντονισμός δράσεων, παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες, αρωγή στην αντιμετώπιση 
δυσκολιών και ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν. 

9. Οργάνωση συνέντευξης τύπου 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δράσης 5.4: Απολογιστική έκθεση για τη συνάντηση (φωτογραφικό υλικό, πρακτικά, παρουσιάσεις, 
κ.λπ.) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:    Έως τον Ιούνιο του 2022, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση της εκδήλωσης. 

Το χρονοδιάγραμμα των παραπάνω δράσεων είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα την ημέρα της συγγραφής 

της διακήρυξης. Το χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί (μπορεί να ορισθεί συντομότερος ή 

μεγαλύτερος χρόνος υλοποίησης) ανάλογα με τη συνολική πορεία του έργου και τις οδηγίες/ 

κατευθύνσεις του επικεφαλής εταίρου αλλά και της αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, της 

τεχνικής του προσφοράς και της σχετικής Διακήρυξης. Καθόλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήπο00τε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές και 

ειδικευμένο, με τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα κατά τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς. Ο 

Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Αναθέτοντος, των προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις πράξεις και 

παραλείψεις του προσωπικού αυτού κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι 

πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας τρίτων θα 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της και αν ο Αναθέτων ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει 
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οποιοδήποτε ποσό για τους παραπάνω λόγους θα δικαιούται να το παρακρατήσει από την οφειλόμενη 

αμοιβή, επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων του κατά του Αναδόχου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο έργο, ούτε μεταξύ του Αναδόχου και του 

προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μισθοδοτεί, ασφαλίσει και διατηρεί 

ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη συμβατική 

διάρκεια του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Εντολές) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως 

ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας,  

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών  

26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη  

Ταχ. κωδ.:54627 - 

Τηλ.: ….. fax: ……. 

Για τον Ανάδοχο: 

Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. κωδ.. . . . . – Πόλη . . . . . . . Τηλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . .. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 

συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΠΠΕ) 
 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για όλα τα 
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ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Το συμβατικό τίμημα ορίζεται με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ήτοι συμβατικού τιμήματος ..… 
€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (…). 

Οι ανωτέρω τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, 
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η καταβολή του τιμήματος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα και μετά την αφαίρεση των νόμιμων 
κρατήσεων. 

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι οριζόμενες από τον νόμο και 
της όρους της σχετικής διακήρυξης. 

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής για κάθε επιμέρους υπο- παραδοτέο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με 
το οποίο θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση κάθε παραδοτέου και η αξία αυτού 
σύμφωνα με τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. 

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά όπως παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΥΠΟΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ποσό πληρωμής 

1 Παραδοτέο 1.1.α. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου από της υπογραφή της σύμβασης 
μέχρι  31/12/2020 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1 ήτοι ποσό ΧΧ 

2 Παραδοτέο 1.1.β. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2021-30/6/2021 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1 ήτοι ποσό ΧΧ 

3 Παραδοτέο 1.1.γ. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/7/2021-31/12/2021 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1 ήτοι ποσό ΧΧ 

4 Παραδοτέο 1.1.δ. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης 
Αναδόχου περιόδου 1/1/2022-30/6/2022 

25% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.1 ήτοι ποσό ΧΧ 

5 Παραδοτέο Δράσης 1.2 Απολογιστική Έκθεση της 
συνάντησης των εταίρων του έργου 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 1.2 ήτοι ποσό ΧΧ 
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6 Παραδοτέο Δράσης 2.2 Σχεδιασμός παραγωγή 
τουλάχιστον οχτώ (8) ενημερωτικών Πινακίδων και 
τοποθέτηση τους σε παραλίες. 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 2.2 ήτοι ποσό ΧΧ 

7 Παραδοτέο Δράσης 2.3 Απολογιστική έκθεση των 2 
εργαστηρίων 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 2.3 ήτοι ποσό ΧΧ 

8 Παραδοτέο Δράσης 3.3 Αναφορά με τα αποτελέσματα 
της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, την 
ακολουθουμένη μεθοδολογία για την καταγραφή και 
χαρτογράφηση των συστημάτων Ποσειδώνιας και 
αμμοθινών στην περιοχή μελέτης καθώς και την 
προτεινόμενη μεθοδολογία παρακολούθησης και 
διαχείρισης  της. 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 3.3 ω 

9 Παραδοτέο Δράσης 3.4 Μελέτη αξιολόγησης 
παρεμβάσεων στην πιλοτική περιοχή μελέτης 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 3.4 ήτοι ποσό ΧΧ 

10 Παραδοτέο Δράσης 4.3 Απολογιστική έκθεση για την 
εκδήλωση Διάδοσης 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 4.3 ήτοι ποσό ΧΧ 

11 Παραδοτέα Δράσης 5.3 

(5.3.2. Αναφορά με την προετοιμασία οδηγιών / 
κανονισμών διαδικασιών για την έγκριση λειτουργιών 
και επιλογών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο:  

(5.3.3.Αναφορά με συστάσεις για τα σχέδια 
διαχείρισης ή κανονισμούς περιοχών Natura 2000 και 
άλλες θαλάσσιες/παράκτιες προστατευόμενες 
περιοχές 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 5.3 ήτοι ποσό ΧΧ 

12 Παραδοτέο Δράσης 5.4 Απολογιστική έκθεση για τη 
συνάντηση  Παρουσίασης της Κοινής Χάρτας 
Δέσμευσης 

100% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για 
την δράση 5.4 ήτοι ποσό ΧΧ 

  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά 

μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και στο Τεχνικό Μέρος της 

Προσφοράς του Αναδόχου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9  
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την καλή εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης της «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» με αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ποσού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της και αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύ00μβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΥΘΥΝΗ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων, 

κλπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Σε 

κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών 

προβλεπόμενων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες 

που προβλέπονται στο 4412/2016 καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και στη σχετική 

διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε κάθε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές 
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υποχρεώσεις του. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή 

θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου. 

Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή επιφέρει και την κατάπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και την επιβολή των αναφερομένων στο άρθρο 10 κυρώσεων. Πέραν των 

ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να αποκαταστήσει και κάθε ζημία του Αναθέτοντος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, ολικά ή 

μερικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 

ημερομηνία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας 

καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των εγγυητικών 

επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που θα 

οφείλεται σε αυτόν κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας Σύμβασης, μετά την αφαίρεση και 

παρακράτηση τυχόν αξιώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας0 προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας της Τεχνικής του Προσφοράς επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή 

ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και 

όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά 

την παροχή των υπηρεσιών. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης 

του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του 

Αναδόχου. 

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών παραδίδεται 

στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης. 

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου και των 

προϊόντων τους, πλην των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, ρητώς εκχωρούνται, 

παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική Σύμβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία 

τους. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των 

παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για αυτά. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε 

θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 





 

 

  Σελίδα 85 

να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 

τρίτου και να αναλάβει με δικές του δαπάνες τυχόν δίκες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνετε αποκλειστικά με κάθε δαπάνη η/και έξοδα τα οποία θα 

κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 

δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 

μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου και 

ξεφεύγουν κατ' αντικειμενική κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα οποία ήταν αδύνατο να 

προβλεφθούν ή να προληφθούν και να αποτραπούν παρά τις προσπάθειες που τυχόν θα κατέβαλε.  

Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου, συμφωνείται ότι αποτελούν λόγο 

καθυστέρησης και δεν θεμελιώνουν αξίωση αποζημίωσης υπέρ του Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή 

οικονομική του επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ κάθε 

περιστατικό που κατά τα ανωτέρω μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να προσκομίσει στην υπηρεσία 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση 

του, άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της ανατιθέμενης με την παρούσα 

υπηρεσίας ή μέρους της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Απαγορεύεται και είναι άκυρη - και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τον Αναθέτοντα- κάθε είδους 

μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε 

δικαιώματος, απαίτησης ή αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αναθέτοντος από ή σε σχέση με την εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του επί της 

αμοιβής του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή και μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αναθέτων θα 

αφαιρεί από κάθε πληρωμή και θα παρακρατεί τις ακόλουθες απαιτήσεις ή οφειλές, εφόσον αυτές 

υπάρχουν κατά τον χρόνο της καταβολής της εκχωρηθείσας ή ενεχυρασθείσας απαίτησης, ανεξάρτητα 

από τον χρόνο γέννησης τους: 

α) κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται 

β) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος θα είχε δικαίωμα να την εισπράξει από 

τον Αναθέτοντα 
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γ) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας, του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές μεταξύ των 

συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής τους με φιλικό διακανονισμό. 

Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα 

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  

α) τη σύμβαση που θα υπογραφεί με το παράρτημά της 

β) την τεχνική προσφορά του αναδόχου και 

γ) την αριθμ.418228/9288 διακήρυξη 

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος 

των όρων του καθενός από αυτά σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή την ερμηνεία των 

όρων δύο ή περισσότερων τευχών. Ρητά συμφωνείται ότι η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αποτελεί τη 

μοναδική συμφωνία μεταξύ των μερών για την εκτέλεση της υπηρεσίας και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν 

ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από την υπογραφή της, εκτός εάν και εφόσον στην παρούσα γίνεται 

ρητή και ειδική αναφορά σε αυτά, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις ή συμφωνίες οποιασδήποτε φύσης και 

είδους, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα, στερούνται ισχύος 

και εν γένει έννομων συνεπειών, δε δεσμεύουν τα μέρη και δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των 

όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επίσης συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της σύμβασης που θα 

υπογραφεί είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι κάθε τυχόν μελλοντική τροποποίηση θα γίνεται μόνο εγγράφως. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας και μόνον ως προς τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα 

σύμβαση, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, η σύμβαση, αφού αναγνωσθεί, θα μονογραφεί κατά φύλλο και θα 

υπογραφεί από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) θα 

τηρούνται στη …………… της ΠΚΜ και το άλλο θα παραληφθεί από τον Ανάδοχο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
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Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [54627] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μ.Μιχαηλίδου] 

- Τηλέφωνο: [2313 319139] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [.......] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1,2,3,4 και 
5  του έργου «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και 
Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune 
systems across the Mediterranean ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”POSBEMED2”  

 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων,  

 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων,   

 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων,  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέαςπροτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο-(-α): [ ],  

λόγος(-οι):[ ] 
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καταδικαστική απόφαση: β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενωνκατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

 

  Σελίδα 100 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

[] Ναι [] Όχι 
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εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέαστη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά Ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο (Υπεύθυνος και μέλη προτεινόμενης 

Ομάδας Έργου), 

 

 

 

α) 

 

 

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

[....……] 
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ποσοστό) της σύμβασης: 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 

10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι 

ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

 

 

 

 

iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

 

vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

 

x 

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σεπροσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

 

 

 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73) 

 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

 

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

 

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. ακαι β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/καιόταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

 

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. 

 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010. 

 

xxviii  

 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 
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xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

 

xxxii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

 

xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

 

xxxv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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