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e-mail: fdks@otenet.gr 
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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ  
 
    Λάππα, 29/01/2021 
    Αξ. Πξση.: 77 

  

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 74.000,00 € (ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΗ ΓΡΑΗ Π.3.7: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΔΙΡΟΗ ΣΩΝ ΓΛΤΚΩΝ ΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΔΡΣΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ ΣΙ Λ/Θ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ 

ΔΛΟ ΣΗ ΛΑΜΙΑ», ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ, 

ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» 
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ΑΡΘΡΟ 1: ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Π.Δ.Ο. Παηξψλ Πχξγνπ 

Πφιε Λάππα Αραΐαο  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 27052 

Σειέθσλν 26930 31939 

Φαμ 26930 31959 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  fdks@otenet.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Αξεηή Εαραξνπνχινπ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.strofylianationalpark.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη θνηλσθειέο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) – Φνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο, κε ζθνπφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ θαη ζπλφισλ ηεο θχζεο 

θαη ηνπ ηνπίνπ ησλ άξζξσλ 18,19 θαη 21 Ν. 1650/1986 (Α΄160), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 

4519/2018 (Α΄25), θαη έρεη έδξα ην Λάππα Π.Δ. Αραΐαο. 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.  

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ην Πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ θαη ζπλφισλ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη 21 

ηνπ λ. 1650/1986 (Α‟ 160), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4519/2018 (Α‟ 25). 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

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

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): www.strofylianationalpark.gr. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε δηεχζπλζε:  

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ,  

Π.Δ.Ο. Παηξψλ Πχξγνπ, Λάππα Αραΐαο, ΣΚ 27052. 
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γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνλ αλσηέξσ αξκφδην γηα πιεξνθνξίεο: 

ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη ζην ηειέθσλν: 26930 31939. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Σίηινο, εθηηκώκελε αμία θαη ζπλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο είλαη «Παξαθνινχζεζε ηεο εηζξνήο ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη θεξηψλ πιηθψλ ζηηο 

Λ/Θ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο θαη ζην έινο ηεο Λάκηαο». 

 

Α. Δθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 6 Ν.4412/2016) 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη: 74.000,00€ κε ΦΠΑ 24% θαη 59.677,42 € (ρσξίο ΦΠΑ 

24%). 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν 1 ηεο Πξάμεο: «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε βάζε ηελ 

απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) 

θαη έρεη ιάβεη Κσδηθφ ΟΠ 5033024. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

Β. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. ε ηνπ Ν.4412/2016)   

Σν έξγν αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ «Παξαθνινχζεζε ηεο εηζξνήο ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη 

θεξηψλ πιηθψλ ζηηο Λ/Θ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο θαη ζην έινο ηεο 

Λάκηαο» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο Δπηρνξήγεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ γηα Γξάζεηο Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, Δηδψλ θαη Οηθνηφπσλ» & ζχκθσλα κε ηελ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο Γηαθήξπμεο. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV): 90713000-8 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ. 2 πεξηπη. ηα θαη άξζξν 217 

ηνπ Ν.4412/2016)  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 24 κήλεο απφ ηελ επνκέλε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 4: Θεζκηθό πιαίζην  

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

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28ε/11/2007, γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ 

αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

2. Σν Ν. 4519/2018 «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

Β΄25). 

3. Σε κε αξ. Π1 2380/2012 Κ.Τ.Α. (Β΄3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

4. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σν Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα  

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α΄/13-07-2010).  

6.  Σν Ν. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

7.  Σν Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/Α‟/26-03-2014) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 «Καηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ». 

8. Σν Ν. 2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  (ΦΠΑ)» [ΦΔΚ 248/Α‟ 7-11-

2000] θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 21 «πληειεζηέο. Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ». 

9. Σελ ΠΟΛ 1056/05 κε αξ. πξση. 103801/208/0015/31-003-2005 Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο 

13984/ΔΤ/2810/21-01-2005 «Πεξί εθαξκνγήο λέσλ ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Π.Α.». 

10. Σελ ΠΟΛ 1061/2016/ «ΦΠΑ Αχμεζε ζπλη. ζε 24% απφ 1/6/16 θαη θαηάξγεζε κεησκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ζε 2ε νκάδα λεζηψλ». 
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11. Σελ παξ. Ε΄ ηνπ Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηε Οδεγία 

2011/7 ηεο 13.2.2001 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο», 

12. Σν Ν. 4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ 

λ. 4093/2012 θαη ηνπ 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» [ΦΔΚ 167/Α‟/23-7-2013] θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

64 «πληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ». 

13.  Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α‟ 28-6-2014). 

14. Σν π.δ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία (ΦΔΚ 34/Α‟ /23-3-2015). 

15. Σν άξζξν 36 ηεο κε αξ. 81896/ΔΤΘΤ712/31-07-2015 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2014-2020. 

16. Σνλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 2017/2365/ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο  Γεθεκβξίνπ 2017 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

17. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 868/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο/08/2014 γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 

παξαξηεκάησλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1095/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο νλνκαηνινγίαο ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ (NUTS). 

18. Σελ ππ‟ αξίζκ. 57654/22-5-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ [Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..] ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 1781/Β‟ /23-

5-2017). 

19. Σελ ππ‟ αξίζκ. 158/25-10-2016 απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) κε ζέκα «Έγθξηζε „‟Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο‟‟ 

(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» [ΦΔΚ 3698/Β‟ /16-11-2016]. 

20.  Σελ ππ‟ αξίζκ. 1191/14-3-2017 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ [Α.Δ.Π.Π.], θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄/147) [ΦΔΚ 969/Β‟ /22-3-2017]. 
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21.  Σελ ππ‟ αξίζκ. 5143/5-12-2014 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα 

«Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 

ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ.3 ηνπ άξζ. 4 ηνπ Ν. 

4013/2011 (Α‟ 204), φπσο ηζρχεη [ΦΔΚ 3335/Β‟ 11-12-2014]. 

22. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 (Αξηζκφο Απφθαζεο 161/2016) ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) κε ζέκα «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα „‟Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016» [ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ]. 

23.  Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 19 (2ε Έθδνζε – Αξηζκφο Απφθαζεο 1/2018) ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. κε 

ζέκα «πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 (ΒΗΒΛΗΟ I) θαη 235 (ΒΗΒΛΗΟ II) ηνπ Ν. 4412/2016 

(Α΄147) – Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ (ΑΓΑ: ΧΧΤΓΟΞΣΒ-Θ73). 

24. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. κε ζέκα «Δηδηθά ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..)- ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ. 

25. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  

ηεο 17εο/12/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ ηακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006». 

26. Σν λφκν 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4328/2015 (ΦΔΚ 51/Α/14-05-2015) θαη ηνλ Ν. 4331/2015 (ΦΔΚ 69/Α/2-7-

2015) θαη ηζρχεη.  

27.  Σελ ππ‟ αξίζκ. Απφθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ 

«πγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ  -ηξνθπιηάο» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

28. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη 

Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ  (ΦΔΚ 1942/Β/29.12.2004). 

29.  Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004)  

30.  Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ, 

πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004). 

31. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/125500/3541 Τ.Α. (ΦΔΚ Β/5951/31-12-2020), κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ. 
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32. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) 

Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ 

ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020». 

33. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 68069/1746/13-7-2020 Απφθαζε Τπ. ΟΗΚ. ΑΝ./ΓΓΓΔ-

ΔΠΑ/ΓΓΓΔ/ΓΓΔ/Σκ. Καηάξηηζεο Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ, πεξί αλαθαηαλνκήο πηζηψζεσλ ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2020, ζηε ΑΔ 275/1 ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ 

ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ κε θσδηθφ 

έξγνπ 2019Δ27510024. 

34. Σελ ππ‟ αξηζ. 2/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΗΜ) ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε 

Κσδηθφ MIS 5033024 θαη θσδηθφ Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

"ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020. 

35. Σν κε θσδ. ΑΓΑΜ 20REQ006766032 Πξσηνγελέο Αίηεκα, 20REQ006766154 Δγθεθξηκέλν 

Αίηεκα πνπ αθνξνχλ ζηε πξφζεζε ηνπ ΦΟΡΔΑ λα πξνβεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ. 

36. Σελ ππ‟ αξηζ.4/13-3-2020 Απφθαζε ηεο 1εο „Δθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γ πεξί έγθξηζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο Π.3.7. 

ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ. 

37. Σελ κε αξηζκ. 8.1/13-3-2020 Απφθαζε ηεο 1εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ κε 

ζέκα Οξηζκφο επηηξνπήο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & ΑΝΑΘΔΖ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΦΟΡΔΑ (ΑΓΑ: ΧΛΠΓ46Μ9ΣΔ-

ΦΧΚ). 

38. Ζ κε αξηζκ. 8.2/13-3-2020 Απφθαζε ηεο 1εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ 

αθνξά ζηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & παξαιαβήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΦΟΡΔΑ 

(ΑΓΑ:ΧΛΠΓ46Μ9ΣΔ-ΦΧΚ). 

39. Ζ κε αξηζκ. 8.3/13-3-2020 Απφθαζε ηεο 1εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά ζηνλ Οξηζκφ Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
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γηα ηελ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΦΟΡΔΑ 

(ΑΓΑ: ΧΛΠΓ46Μ9ΣΔ-ΦΧΚ). 

40. Σν γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δαπάλε βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο 

πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 (ΚΧΓ. ΛΟΓ. 61.00.99, 2019Δ27510024) ηνπ 

ΦΟΡΔΑ κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ (33) ζρεηηθφ. 

41.       Σν γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ην παξφλ δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Οξηδόληηα ξήηξα (Άξζξα 18 παξ 2 θαη 4 & 130 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016) 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα 

X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

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

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο (Άξζξα 53 παξ. 2 πεξηπη. ζη θαη 117 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε ηελ «δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ» ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο (Άξζξν 20 ηνπ Ν.4412/2016) 

7.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

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

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

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

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

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

ζπκβάζεσλ. 

7.2 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

 7.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  ε πεξίπησζε αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Έγγξαθα ύκβαζεο (Σεύρε) θαη πξόζβαζε ζε απηά, δηεπθξηλίζεηο / 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (Άξζξα 2 παξ. 1 πεξηπη. 14, 53 θαη 121 Ν.4412/2016) 

8.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 

γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 

Α) Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Β) Σν ζπκθσλεηηθφ.  

Γ) Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

8.2 Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ζηα 

Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ηεχρε) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.strofylianationalpark.gr ζηε δηαδξνκή ΥΡΖΗΜΑ-

ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ. 

8.3  Γηεπθξηλίζεηο – πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016) 

Οη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην 

δηαγσληζκφ εγγξάθσο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ fdks@otenet.gr ην αξγφηεξν έμη (6) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη θαη ηηο 

16/02/2021, εκέξα Σξίηε.  

Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 

δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 18/02/2021. 
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εκεηψλεηαη φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη νη 

γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα 

έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (www.strofylianationalpark.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ (Άξζξα 53 παξ 2 πεξηπη. ηζη θαη 97 ηνπ Ν.4412/2016)  

Ζ πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). 

Γηα ηπρφλ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ 4 ηνπ 

άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Γεκνζηόηεηα (Άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016)   

10.1 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) (http://eprocurement.gov.gr) ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

10.2 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξ. 16 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν  

https://diavgeia.gov.gr/f/YG.KO.ST.KY.KO 

10.3 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζε κνξθή αξρείνπ pdf, θαζψο θαη ην ΣΔΤΓ 

θαη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κνξθή αξρείνπ doc, φπσο επίζεο θαη ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 

αλαξηεζνχλ θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: www.strofylianationalpark.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο (Αλάζεζεο) – Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

(Άξζξα 53 παξ 2 πεξηπη. ηε θαη 86 παξ 2, 8-11, 13, άξζξα 88-91, άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016)  

11.1 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη 

θξηηεξίσλ: 

ΚΡΙΣΗΡΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
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Ο ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιειε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο 

40% 

Κ2 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

30% 

Κ3 Γνκή θαη ζχλζεζε νκάδαο έξγνπ/ Ρεαιηζηηθφηεηα 

Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

30% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (Κ1 + Κ2 + 

Κ3) 

100% 

Γηα ην θξηηήξην Κ1 αμηνινγείηαη:  

 ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ ππεξεζηψλ, κε εληνπηζκφ ησλ 

ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ  

 ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο ελαζρφιεζεο ηεο νκάδαο κε απηφ, 

 ε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θη ε ππφδεημε ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο  

Γηα ην θξηηήξην Κ2 αμηνινγείηαη:  

 ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ. 

 ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 ν θαζνξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ παξαδνηέσλ. 

Γηα ην θξηηήξην Κ3 αμηνινγείηαη:  

 ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ζρέζε κε ηηο δεηνχκελεο 

ππεξεζίεο ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.3.2 (Γ). Ο βαζκφο 

επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ζα αμηνινγείηαη απφ πιεπξάο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο. Ο 

βαζκφο εμεηδίθεπζεο ηεθκεξηψλεηαη απφ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ, αξηζκφ επηζηεκνληθψλ 

δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. 

 ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε 

πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 ε ζαθήλεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ  

 ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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2. Τπνινγηζκόο ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 

βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

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

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

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

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

Βi = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 + ζ3*Κ3 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο ζα γίλεη κε βάζε 

ηνλ αθφινπζν ηχπν :  

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki)  

φπνπ:  

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i  

Kmin  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Κi  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

Λi  ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία.  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Λ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (Άξζξα 73, 74, 75 & 79Α ηνπ Ν. 4412/2016) 

12.1 Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη 

απνηππψλνληαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (εθεμήο ΣΔΤΓ), ην νπνίν απνηειεί 

Τπεχζπλε Γήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ. 1, 73 παξ. 2 θαη 73 παξ 4 εδ. α, ηνπ Ν. 

4412/2016. 

12.2. ΣΔΤΓ (Άξζξα 79 παξ. 4 θαη 79Α παξ 3 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Σν ΣΔΤΓ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο 15 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη δηαηίζεηαη 
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ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν κνξθέο 

αξρείνπ: 

Αξρείν pdf, ζπκπιεξσκέλν θαηά ην Μέξνο Η απηνχ απφ ηελ Αξρή, αλαξηεκέλν καδί κε ηα ινηπά 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (σο Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) & Αξρείν doc (ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή), αλαξηεκέλν επηθνπξηθά καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ην ζπκπιεξψζνπλ, λα ην ππνγξάςνπλ θαη ην ππνβάινπλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο. 

12.3 Οη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζην ΣΔΤΓ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο (Παξάξηεκα ΗΗ) είλαη νη εμήο: 

12.3.1 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α) Απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο φηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην 

Μέξνο ΗΗΗ.Α (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο) ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. 

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

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. 

Β) Απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο α) φηαλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, (ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απνηππψλνληαη ζην 

Μέξνο ΗΗΗ.Β (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) ηνπ 

ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. β) φηαλ ε Αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

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

αζθάιηζεο. 

Γ1) Απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο φηαλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

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

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 18 παξ 2 λ.4412/16 . 
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Γ2) Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο αλ ε Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ 2 πεξίπη γ ηνπ λ.4412/16 φηη : «έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ». 

Σα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ (Γ1), (Γ2), απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Γ (Λφγνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα) ηνπ 

ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ ζηα αληίζηνηρα πεδία. 

Αθφκα ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα : 

1- Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, ηφηε ζηελ πεξίπησζε (Α) απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο ακεηάθιεηεο 

απφθαζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε (Γ1), απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

2- ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αξρή 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (Α), (Β), (Γ2). 

3- Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (Α), (Γ1), (Γ2), ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 12.3.1, κπνξεί λα 

πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

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

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 
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ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 

νη παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σα ηπρφλ κέηξα απηνθάζαξζεο πνπ έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πξέπεη λα δεισζνχλ ζηα 

αληίζηνηρα πεδία ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ, ζην Μέξνο ΗΗΗ. 

Γ) Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

12.3.2 Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

Α. Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ απνηχπσζε ησλ άλσ γίλεηαη ζην Μέξνο IV.A (Καηαιιειφιεηα) ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. 

Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Γελ απαηηείηαη γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχκβαζεο. 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο, νη 

πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπγθξνηήζνπλ νκάδα έξγνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηειέρε: 

1. Έλα ζηέιερνο σο Τπεχζπλν ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ 5εηή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζηελ εθπφλεζε έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

2. Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν εηδηθφηεηαο Βηνιφγνπ ή Πεξηβαιινληνιφγνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, κε εηδίθεπζε ζηελ δηαρείξηζε πγξνηνπηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ απνδεηθλχεηαη είηε: α) κε αληίζηνηρε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε, είηε: β) κε 

ηελ πινπνίεζε ηνπάρηζηνλ ελφο έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ή κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.  

3. Έλα ζηέιερνο κε πηπρίν εηδηθφηεηαο Πεξηβαιινληνιφγνπ ή Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ή 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Μεραληθνχ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο (ΣΔΗ) ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, κε 

εηδίθεπζε ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ πνπ απνδεηθλχεηαη είηε: α) κε αληίζηνηρε 
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κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε, είηε: β) κε ηελ πινπνίεζε ελφο ηνπιάρηζηνλ έξγνπ ζηε δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πφξσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

Ζ απνηχπσζε ησλ αλσηέξσ γίλεηαη ζην Μέξνο IV.Γ (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα) ηνπ 

ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. 

 

12.4 Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξώλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο: 

- Σν Μέξνο Η είλαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ Αξρή θαη φια ηα ππφινηπα Μέξε (ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV) 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαηά πεξίπησζε, θαη κφλν ζηα πεδία πνπ ήδε έρνπλ επηιεγεί 

απφ ηελ Αξρή, φπσο εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ΣΔΤΓ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

- Σα Μέξε ΗΗ.Α θαη ΗΗ.Β ζπκπιεξψλνληαη απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο . 

- Σν Μέξνο ΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε πεξίπησζε ζηήξημεο ηνπο ζηηο 

δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ δει επίθιεζεο δάλεηαο εκπεηξίαο (βιέπε παξάγξ. 6 ηνπ παξφληνο). 

- Σν Μέξνο ΗΗ. ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηθήο 

αλάζεζεο (βιέπε παξάγξ. 7 ηνπ παξφληνο). 

- Σα Μέξε ΗΗΗ & IV ζπκπιεξψλνληαη απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

- Σν Μέξνο VI ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληα, ε νπνία δελ απαηηείηαη λα θέξεη ζεψξεζε 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

Κάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη έλα ΣΔΤΓ. 

Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν 5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψζεη πσο ζα αλαζέζεη 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ μεπεξλάεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο αμίαο, 

ηφηε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξ. 7β θαησηέξσ. 

 

12.5 Δλώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (Άξζξα 19 θαη 96 Ν.4412/2016) 

α) Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 

ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Όηαλ ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο, απαληνχλ ζεηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Μέξνπο ΗΗ.Α [Σξφπνο 

ζπκκεηνρήο] ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηα 

επηκέξνπο εξσηήκαηα α, β θαη γ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ρσξηζηά ΣΔΤΓ γηα θάζε θνξέα 
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– κέινο ηεο έλσζεο, ζηα νπνία παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα Μέξε II 

έσο ΗV. 

γ) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

12.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ (Άξζξν 78 Ν.4412/2016) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηα 

(ηεο παξαγξάθνπ 12.3.2Γ), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

Ν.4412/2016, ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα 

βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

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

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα/εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

δελ ζεσξνχληαη ηξίηνη, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

12.7. Τπεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Ν.4412/2016) 

α) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα 

(πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 

ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζπκπιεξψλνληαο ην Μέξνο ΗΗ. ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. 

β) χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016, φηαλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά καδί κε ην ΣΔΤΓ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη 

ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ γηα θαζέλαλ απφ ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβν/νπο, φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α, Β θαη Γ ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ, πξνθεηκέλνπ 

λα επαιεζεπηεί θαη γηα απηνχο ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 
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Ν.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη πσο φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα ηνλ/ηνπο αληηθαηαζηήζεη. 

 

12.8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 

17 «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ- ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ» ηεο παξνχζαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ (Άξζξα 

53 παξ 2 πεξηπη. δ, 96 θαη 121 ηνπ N.4412/2016) 

13.1 Σόπνο / ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε: Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ, Παιαηά  Δζληθή Οδφο  

Παηξψλ - Πχξγνπ, Σ.Κ. 27052 Λάππα Αραΐαο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο 

26 Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα  Παξαζθεπή, θαη ώξα 11.00πκ (εκεξνκελία θαη ρξόλνο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ & έλαξμεο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ). 

 

13.2 Σόπνο / ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη: 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε 

(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Αξρή θαη έρνπλ 

πξσηνθνιιεζεί, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14.00κκ (θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ). Ζ Αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή 

ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, 

αθφκα θη αλ ε Αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Αξρή κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά πξσηνθνιινχληαη θαη 
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θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.. 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 

πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

απφ ηελ Αξρή ή αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) θαη ηηο 

απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

Ζ Αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

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

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δει. ην αξγφηεξν έμη (6) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ έρνπλ παξαζρεζεί εγγξάθσο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 

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

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηελ Αξρή λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ – Πεξηερόκελν θαθέινπ 

πξνζθνξάο – Γιώζζα – Λνηπά ζηνηρεία (άξζξα 92 έσο 96 ηνπ Ν.4412/2016) 

14.1 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή (έγραξηεο) θαη ειεθηξνληθή κνξθή (ζε ζχκπαθην δίζθν 

- CD) κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα φιεο ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαη παξαδνηέα. Γελ 

επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο 

πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ην ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ……………………………………………………………………………………... 

[αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ζε 

πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινύλ, θαζώο θαη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ, fax, e-mail)] 
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ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΣΗ ΔΙΡΟΗ ΣΩΝ ΓΛΤΚΩΝ ΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΙ Λ/Θ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 

ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΛΟ ΣΗ ΛΑΜΙΑ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ  ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ, 

ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ», ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΜΔ ΚΩΓΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΚΑΙ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΑΞΗ Α: 2019Δ27510024 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σν Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» 

Αξηζκόο δηαθήξπμεο: 77/29.01.2021 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 22/02/2021 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 26/02/2021 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ή ην Πξσηόθνιιν. 

Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» (βιέπε παξ. 2.A ηνπ 

παξφληνο). 

β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» (βιέπε παξ. 2.B ηνπ 

παξφληνο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.   

γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ν νπνίνο πεξηέρεη ην 

έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2.Γ ηνπ παξφληνο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Κάζε 

μερσξηζηφο θάθεινο λα πεξηέρεη ηνλ αληίζνηρν ζχκπαθην δίζθν – CD κε ηα πεξηερφκελα ηνπ. 
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14.2 Πεξηερόκελν επί κέξνπο θαθέισλ 

2.Α  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο (Άξζξν 93 Ν.4412/2016) 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηέρεη ηα εμήο: 

-Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 12 ηεο παξνχζαο. 

2.Β  Σερληθή πξνζθνξά (Άξζξν 94 Ν.4412/2016) 

Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη: 

-Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η : 

«ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

θαη ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα πεξηγξάθεη αθξηβψο πψο πιεξνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

θαη πξνδηαγξαθέο. 

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

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 
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2.Γ  Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  (Άξζξν 95 Ν.4412/2016) 

1. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

(πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαη επξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο καδί κε ηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο), ζπκπιεξσκέλν (ε ηηκή ζε 

επξψ). Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο είηε απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ είηε 

απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο. 

2. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ ελ ιφγσ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν, ζην ζχλνιν ησλ πεδίσλ 

ηνπ.  

3. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ην δεηνχκελν δηάζηεκα. Οη 

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

4. Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή πξν θαη κε ΦΠΑ. 

Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ, επηηξέπνληαη δε κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία ζηηο αλαγξαθφκελεο 

ηηκέο ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

5.  Δπηζεκαίλεηαη φηη απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα.  

β)  δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 

ηνπ λ. 4412/2016. 

γ)  ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (δει. ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε 

ηηκή) ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή δίδεηαη ζην άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

δ)  πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο. 

ε)  ζηελ νπνία δελ αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ή ζηελ νπνία νξίδεηαη ρξφλνο ηζρχνο κηθξφηεξνο 

απφ ηνλ δεηνχκελν ζην άξζξν 9 ηεο Γηαθήξπμεο, δει απφ δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο. 

ζη)  ζηελ νπνία δελ ζπκπιεξψλεηαη έζησ θαη έλα πεδίν ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ. 

6. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη : 
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α) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα 

ε Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

102 παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά 

εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα. 

γ) Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε 

αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα 

αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αξρή.  

14.3  Γιώζζα 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Καηά ηα ινηπά, ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

έγγξαθα, θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

14.4 Λνηπά ζηνηρεία 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

πξνζθέξνληνο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ – ηάδηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (Άξζξα 86, 96, 

100, 102 θαη 117 παξ 2 ηνπ Ν.4412/2016) – ηζόηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/2016) 

15.1 Έλαξμε δηαδηθαζίαο 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 13.1 ηεο παξνχζαο. 
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Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 παξ. 3 εδ. β΄ ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

15.2 Σα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο : 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη δε 

απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν. 

ηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Αθνινχζσο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο.ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη γηα 

ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

γ) Σέινο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ ηηο πξνζθνξέο έθξηλε απνδεθηέο θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα 

ζηάδηα, θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απφξξηςε ή ηελ απνδνρή 

ηνπο, θαηαγξάθεη ηελ θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα θιίκαθα ησλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο αλεγκέλεο ηηκήο 

πξνζθνξάο (βιέπε ζρεηηθά άξζξν 11 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 
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Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο, ήηνη 

εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή Λ (βιέπε θαη άξζξν 11 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο). 

ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ηηκή Λ, ε εηζήγεζε γηα πξνζσξηλφ αλάδνρν γίλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ίδηεο 

θαη νη βαζκνινγίεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ απηψλ. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαηαγξάθνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ. 

Σα σο άλσ βήκαηα α, β θαη γ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη ζε έλα εληαίν πξαθηηθφ.  

15.3 Δπηθύξσζε απνηειεζκάησλ 

Σα πξαθηηθά (ή ην εληαίν πξαθηηθφ) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη 

κε κηα απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ φισλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο (Άξζξν 103 

Ν.4412/2016) 

16.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα Μέξε ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. Σα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

16.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 

αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. 
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16.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ Μεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ Μεξψλ IV.Α, IV.Β θαη IV.Γ ηνπ ζπλεκκέλνπ 

ΣΔΤΓ, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

16.4 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 16.2 άλσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Αξρή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (πξβι. άξζξν 105 ηνπ Ν. 

4412/2016). 

16.5 Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ αιιά θαη ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18.1 ηεο 

παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) (Άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016).  

17.1 Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζ. 16.1 ηεο παξνχζαο είλαη ηα εμήο: 

17.1.1. Όζνλ αθνξά ηνπο ΛΟΓΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ηνπ άξζξνπ 12.3.1:  

Α) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηα Μέξε ΗΗ.Α & ΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ, ππνβάιιεηαη : 

Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 

ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 

κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο), πεξίπησζε 12.3.1.Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη 
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απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. 

Σν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12.3.1Α 

ηεο παξνχζαο. 

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πεξίπησζε 12.3.1.Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο: 

Η) γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην. 

ΗΗ) γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, 

θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε). 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 12.3.1.Βα, πέξαλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

ΗΗΗ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα), πεξηπηψζεηο 12.3.1.Γ1 & Γ2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο: 

ΗV.1) Γηα ηελ πεξίπησζε Γ1 ηνπ άξζξνπ 12.3.1, ήηνη γηα ηε κε αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο σο άλσ 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζ 18 παξ 2 λ.4412/16. 

ΗV.2) Γηα ηελ πεξίπησζε Γ2 ηνπ άξζξνπ 12.3.1, ήηνη γηα ηελ κε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην γ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ.4412/2106, θαη κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή απφ ηνλ ΔΠΔ ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

πεξίπησζε γ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ 

ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ. 

V) Γηα ηελ πεξίπησζε Γ ηνπ άξζξνπ 12.3.1, ήηνη γηα ηε κε ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηνπ άξ. 

74 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.  
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Σα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο.  

17.1.2 Όζνλ αθνξά ηα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ηνπ άξζξνπ 12.3.2. 

Α) Γηα ηελ πεξίπησζε 12.3.2.Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο), ήηνη φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο IV.Α ηνπ ΣΔΤΓ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ή άιιεο 

αξκφδηαο αξρήο (πρ θνξνινγηθήο) ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο.  

Β) Γηα ηελ πεξίπησζε 12.3.2.Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα), ήηνη 

γηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο IV.Γ ηνπ ΣΔΤΓ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη : 

α) Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε ηνπ ζεκείνπ α) είηε ζρεηηθή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ εξγνδφηε, 

είηε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο. Δπίζεο ζα πξέπεη γηα ηα αλαθεξφκελα έξγα λα δηαηεζεί 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή. 

β) Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε ηνπ ζεκείνπ β): 

 Πίλαθα απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη αλ ν εηδηθφο επηζηήκνλαο είλαη ππάιιεινο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ (ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ 

δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζηηο νπνίεο νη ζπλεξγάηεο ζα δειψλνπλ φηη 

έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φηη δέρνληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο) ή ππάιιεινο 

ππεξγνιάβνπ ηνπ. 

 θαηάινγν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (είδνο θαη έηε εκπεηξίαο) 

ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.3.2.Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, φπνπ ζα παξαηίζεληαη θαη νη ζπκβάζεηο 

θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεηνχκελε εκπεηξία. 

17.2 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

17.3 ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.6, γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε: α) φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε κε χπαξμε ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπ ηξίηνπ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ θαη β) ησλ εγγξάθσλ ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ ηξίηνπ, φπσο ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 
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ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ην /ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ ηνλ παξαπάλσ κε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ/ο. 

17.4 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ 

ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ν ππεξγνιάβνο 

ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη επηπιένλ  ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξ. 12.3.2.Γ ηεο παξνχζαο). 

17.5 Γηα ηνλ ρξφλν έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, βιέπε έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΖΤ κε 

αξ. πξση. 2210/19-04-2019 (ΑΓΑ : 66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ).  

17.6 Όπνπ ζην παξφλ άξζξν απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε, νη ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηελ ίδηα, κία, ππεχζπλε δήισζε. 

17.7 Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπο. 

17.8 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ν.Π., ζηελ νπνία εηδηθφηεξα: 

i) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε έλσζεο θνξέσλ, πξέπεη λα εγθξίλεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην δηαγσληζκφ, ε ζχκπξαμε κε ηνπο ινηπνχο θνξείο-κέιε ηεο έλσζεο θαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο. 

ii) Παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα ε εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη/νπλ φια ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη λα θαηαζέζεη/νπλ ηελ πξνζθνξά θαη λα 

παξαζηεί/νχλ ζηελ απνζθξάγηζή ηεο ζε φια ηα ζηάδηά ηεο. 

iii) Δγθξίλεηαη, ζε πεξίπησζε έλσζεο, έλαο θνξέαο σο ζπληνληζηήο (leader) ηεο έλσζεο θαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο αξκφδηνο εθπξφζσπνο απηνχ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε 

δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 18 : Καηαθύξσζε – ύλαςε ύκβαζεο (Άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016) 

18.1 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

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

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν -, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 

παξνχζαο, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί 

απνδείμεη. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 20.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ 

άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/16 (βιέπε άξζξν 20 ηεο παξνχζαο). 

18.2 ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ 

πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο. 

18.3 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 

18.4 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 : Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ (Άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/2016) 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζ. 13.2 θαη 15.1 

ηεο παξνχζαο.Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ 

ζχληαμεο θαη ππνβνιήο πνπ ηίζεληαη ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη 

ηέηνηεο. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ 

απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο γηα ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο 

απαηηνχκελεο εμεγήζεηο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή νη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ δελ έγηλαλ 

απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. 

Σέινο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ππφ αίξεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : Δλζηάζεηο (Άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016) 

20.1 ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη 

εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο, ε Αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. 

20.2 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε 

γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

20.3 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

20.4 Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί 
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θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή 

λνκηκφηεηαο. 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθ. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : Δγγπήζεηο (Άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016) 

21.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ 

Αξρή. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α)  ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β)  ηνλ εθδφηε, 

γ)  ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, 

δ)  ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε)  ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε  εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο),  

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

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

πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο  ππφθεηηαη  ζην  εθάζηνηε  ηζρχνλ  ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά 

ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη. 

ηα)  ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Δηδηθά ην γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αξθεί λα θέξεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ Αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

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

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 

θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε) ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο. 
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία 

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

ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, λέα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο λέαο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ, (βιέπε θαη άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο). 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη δχν κήλεο κεγαιχηεξνο 

απφ ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3.1 ηεο παξνχζαο. 

21.2 Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

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

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ. .Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά 

ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

21.3 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 : Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο (άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016) 

22.1 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή  

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, 
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γ) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

δ) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ε) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζη) αλ ε επηιεγείζα 

πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, δ) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, 

ε) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

22.2 Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο- εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 : ηάδηα πινπνίεζεο ζύκβαζεο (άξζξν 217 ηνπ Ν.4412/2016) 

23.1. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ.  

Γηα ηα επηκέξνπο παξαδνηέα νξίδνληαη ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο σο εμήο:  

ηάδην 1:  ην ζηάδην απηφ ζα πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 1,2 θαη ζα έρεη δηάξθεηα 12 κήλεο.  

ηάδην 2:  ην ζηάδην απηφ ζα πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 3,4,5.θαη ζα έρεη δηάξθεηα 6 κήλεο.  

ηάδην 3: ην ζηάδην απηφ ζα πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 6,7. θαη ζα έρεη δηάξθεηα 6 κήλεο. 

 

23.2 Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 

εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα παξαδνηέα ησλ ζπκβάζεσλ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

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

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 : Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο (Άξζξα 216 & 219 

ηνπ Ν.4412/2016) 
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24.1 Παξαθνινύζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο αζθείηαη απφ ηελ ππεχζπλε 

ππεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα νξίζεη, θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν, ηα πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα φζα αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 

216 ηνπ Ν.4412/2016.  

24.2 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο & παξαιαβήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ. αξηζ. 8.2/13-3-2020 Απφθαζε ηεο 

1εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 : Κπξώζεηο – Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο (Άξζξν 203, 205 & 218 ηνπ Ν.4412/2016) 

25.1 Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.  

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ, ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ 

εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

25.2 Αλ νη ππεξεζίεο / παξαδνηέα παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ 

ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αξρήο. Οη 

πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

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

πξνβιεπφκελεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ / παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  

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

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ / παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  
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Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Ζ επηβνιή 

πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 25.3 Ο 

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

παξφληνο άξζξνπ, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

έιαβε γλψζε ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπ γήο, 

απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε επηιχεηαη κε ηελ 

άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 205 Α ηνπ λ.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 : Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

26.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

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

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

Ν.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

26.2 Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δελ 

έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νη δε κηζζνί θαη 

ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή 

θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο 

έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ 

αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

26.3 Ζ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ηελ πιήξε απνδνρή 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ζα πεξηγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε 

κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπαο Αξρήο. 

26.4 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Ν.4624/2019 ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
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ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data 

Protection Regulation – GDPR). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 : Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο – Φόξνη, θξαηήζεηο, πιεξσκή αλαδόρνπ  

27.1 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 πεξηπη. δ ηνπ Ν.4412/2016) 

Ζ ζχκβαζε εληάζζεηαη ζηελ Πξάμε «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 

2020» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηνπ ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΤΝΟΥΖ (Σ) ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2014-2020 απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 

2019Δ27510024. Ζ δαπάλε γηα ηε ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε ΚΑ: ΑΔ 275/1 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

 

27.2 Φόξνη – Κξαηήζεηο (Άξζξν 350 παξ. 3, 375 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016) 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 

α- θξάηεζε χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΑΑΓΖΤ, ζχκθσλα κε ηελ παξ 3 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4013/11 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 235 ηνπ λ.4610/2019, επί ηεο αμίαο 

θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή 

ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηεο ελ ιφγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ 

ΟΓΑ πνζνζηνχ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

β- θξάηεζε χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 

παξ 3 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ηεο ΚΤΑ αξίζκ. 1191/17 (ΦΔΚ 969Β/22-3-2017), επί 

ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, επηβάιιεηαη δε επί ηεο αμίαο θάζε αξρηθήο, 

ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο θαζψο θαη επί ηεο αμίαο θάζε είδνπο δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο. Δπί ηεο ελ ιφγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ ζε 

πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

γ- παξαθξάηεζε θφξνπ επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, (άξζξν 64 Ν. 4172/2013) Ο Φ.Π.Α. 

βαξχλεη ηελ Αξρή. 
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27.3 Πιεξσκή αλαδόρνπ / Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο (Άξζξν 200 παξ. 5 Ν. 4412/2016) 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

- Πνζνζηφ 50% ηεο ζπλνιηθή ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 1νπ 

ζηαδίνπ θαη ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. 

- Πνζνζηφ 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 2νπ 

ζηαδίνπ 

θαη ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. 

-  Πνζνζηφ 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 3νπ 

ζηαδίνπ θαη ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Γεδνκέλνπ φηη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαιχπηεηαη απφ επηρνξήγεζε πνπ ιακβάλεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή απφ άιιν θνξέα, ε πιεξσκή δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη 

ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 28: Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο 

28.1 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

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

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

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

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

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

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

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Δληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο βξίζθνληαη ηα πγξνηνπηθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κνηπρίνπ, ηνπ Πξνθφπνπ, ηνπ Αξάμνπ ή Πάπα θαη ην έινο ηεο 

Λάκηαο. 

χκθσλα κε ην έξγν «Δπνπηεία θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ 

θαη ηνπ θπηηθνχ είδνπο Centaurea niederi» (Τπνέξγν 5) πνπ πινπνίεζε ν ΦΓΤΚ & ΚΚ ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΠΔΠΔΡΑΑ, νη ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ είλαη θπζηθνί Σχπνη νηθφηνπσλ 

πξνηεξαηφηεηαο κε θσδηθφ 1150* «Παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο». Σν έινο ηεο Λάκηαο είλαη θπζηθφο 

Σχπνο Οηθνηφπνπ κε θσδηθφ 72Α0 «Καιακψλεο»  θαη νη γεηηληάδνπζεο εθηάζεηο απηνχ, είλαη θπζηθνί 

ηχπνη Οηθνηφπσλ κε θσδηθφ 1420 «Μεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο αιφθηιεο ιφρκεο (Sarcocornetea 

fruticosi)».  

Σα πξναλαθεξφκελα νηθνζπζηήκαηα είλαη απνδέθηεο αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, ησλ λεξψλ 

απφ πνηακνχο ή ξέκαηα πνπ εθβάιινπλ ζε απηά θαη απφ ηε ζάιαζζα. Όζνλ αθνξά ζηα ξέκαηα πνπ 

εθβάινπλ ζε απηά, ζηελ ιηκλνζάιαζζα Κνηχρη εθβάιινπλ 8 ξέκαηα (Βέξγαο, Κιηκαηζίδη, Καπειεηαίηθν, 

Μηραιφιαθαο ή Πέπαο, Μπξαηδειαίην, Γνπβφο, πθηάο θαη Σξηθνθηάο). Ζ ιηκλνζάιαζζα Πξφθνπνο 

ηξνθνδνηείηαη κε γιπθφ λεξφ απφ ην ξ. Λάξηζνο ή Μάλλα θαη απφ ηνλ παξαπφηακν Φνχζηα. Ζ 

ιηκλνζάιαζζα Πάπαο ή Άξαμνο ηξνθνδνηείηαη κε γιπθφ λεξφ απφ έλα ξέκα κηθξήο παξνρήο. ην έινο 

Λάκηα εθβάινπλ ηα ξέκαηα Οχξδηθαο, Ρνχζθνπιαο θαη θνηεηλφο. Σα πξναλαθεξφκελα ξέκαηα 

απνρεηεχνπλ φρη κφλν ηα επηθαλεηαθά λεξά αιιά θαη ηα ζηξαγγηζηηθά λεξά ηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ Πελεηνχ (κε εμαίξεζε ην ξέκα ηεο ιζ Πάπα φζνλ αθνξά ζηα ζηξαγγηζηηθά λεξά ηνπ Πελεηνχ). 

Δπίζεο, νη επηπιένλ πνζφηεηεο ησλ λεξψλ ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Πελεηνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

αξδεπηηθνχο ζθνπνχο θαηαιήγνπλ κέζσ ησλ ξεκάησλ ζηα πξναλαθεξφκελα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

Δλ γέλεη, νη ιηκλνζάιαζζεο είλαη επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο πδξνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο 

αιαηφηεηαο ηεο εηζξνήο θεξηψλ πιψλ θαη ζηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ ηνπο. Οη επηπιένλ πνζφηεηεο 

γιπθνχ λεξνχ αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ (απνξξνέο απφ γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη κεηαθνξά θεξηψλ πιηθψλ) πνπ εηζξένπλ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ, ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα ελ ιφγσ 

νηθνζπζηήκαηα (έθηαζε θαη πεξηνδηθφηεηα θαηάθιπζεο, βάζνο, θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο-αιαηφηεηα, 
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ζξεπηηθά) θαη θαη‟ επέθηαζε ηα βηνηηθά ηνπο ζηνηρεία (εμάπισζε θπηηθψλ εηδψλ, πιεζπζκνί 

αζπνλδχισλ, ςαξηψλ, πνπιηψλ).  

Με βάζε ηηο ζπλζήθεο αιαηφηεηαο νη ιηκλνζάιαζζεο Κνηχρη, Πξφθνπνο θαη Πάπαο ή Άξαμνο, έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο κέηξηαο, ήπηαο θαη πςειήο αιαηφηεηαο αληίζηνηρα (απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ: 

Πξνκήζεηα ηειεκεηξηθψλ ζηαζκψλ ζηηο ΛΘ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ – εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο 

πδάησλ, ΔΠΠΔΡΑΑ).  

Δπηπιένλ, ηα πξναλαθεξφκελα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

πγξνηνπηθφ ζχζηεκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαρείκαζε, κεηαλάζηεπζε θαη 

αλαπαξαγσγή πδξφβησλ πνπιηψλ, βξίζθνληαη ζηνλ «κεηαλαζηεπηηθφ δηάδξνκν» ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν αξηζκφ εηδψλ θαηά ηελ αλνημηάηηθε θαη θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε. 

Δπίζεο, νη ιηκλνζάιαζζεο απνηεινχλ ηδηαίηεξα παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα αθνχ ιεηηνπξγνχλ σο 

θπζηθά ηρζπνηξνθεία. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαηήξεζε ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ είλαη αλαγθαία θαη απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ηεο εηζξνήο γιπθψλ λεξψλ θαη θεξηψλ πιηθψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (Κνηχρη, 

Πξφθνπνο, Πάπαο ή Άξαμνο) θαη ζην έινο ηεο Λάκηαο θαη νη πηζαλέο επαθφινπζεο επηπηψζεηο ζηα 

επηκέξνπο νηθνζπζηήκαηα θαη λα πξνηαζνχλ κέηξα δηαρείξηζήο ηνπο.   

Ζ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ζηε κείσζε ησλ θαηλφκελσλ πξνζρψζεσλ 

ησλ ιηκλνζαιαζζψλ απφ θεξηά πιηθά, ζηε δηαηήξεζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ζηα πγξνηνπηθά 

ζπζηήκαηα, θαη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πγξνηνπηθψλ ζπζηεκάησλ πξνο 

φθεινο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ θαη ησλ ινηπψλ ρξήζεσλ ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε γλψζε ηνπ 

πδξνδπλακηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο φπσο ε εθηξνπή ηνπ πνηακνχ Βέξγα 

πξνο ηε ζάιαζζα, ε δηαρείξηζε ησλ θαιακηψλσλ ηνπ Κνηπρίνπ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ αχιαθα 

«Κέληξνο».  

 

ηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο ύκβαζεο 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(Κσδηθφο ΟΠ 5033024). 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν 1 «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΗΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΓ» ηεο Πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 
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ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» ε νπνία 

έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΓΑ: 

ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) θαη έρεη ιάβεη Κσδηθφ ΟΠ 5033024. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Σακείν πλνρήο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

ΜΔΡΟ Α: ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο απνηεινχλ ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηνπ ΔΠ γηα ηα νπνία δεηείηαη: i) λα 

κειεηεζεί ε πδξνινγία ηνπο θαη λα ππνινγηζηεί ε εηήζηα παξνρή γιπθνχ λεξνχ, θεξηψλ πιψλ θαη 

θνξηίνπ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ξχπσλ, βάζεη ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ν αλάδνρνο, ii) λα ραξαθηεξηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ ηνπο θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη επηζπκεηέο ηηκέο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο 

θαη ηα ινηπά πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δηαηήξεζεο ηνπ 

θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ (παξακνλή ζε επλντθφ θαζεζηψο δηαηήξεζεο) θαη iii) λα πξνηαζνχλ κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη ηεο ζηεξενπαξνρήο πνπ εηζξένπλ 

ζηα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο δηαρείξηζήο ηνπο, θαζψο επίζε κέηξα δηαρείξηζεο 

ησλ θαιακηψλσλ θαη κέηξα ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο (ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο αληηθεηκέλνπ): 

1. Σελ αλάιπζε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θαη ηε κειέηε ηεο πδξνινγίαο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

ξεκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ιακβάλνληαο ππφςε: i) ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ 

Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ΤΓ02) θαη ii) ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε  κεηξήζεσλ ηεο παξνρήο θάζε ξέκαηνο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο. Οη κεηξήζεηο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο 

Τπεξεζίαο ζε δέθα πέληε (15) ζέζεηο, ήηνη νρηψ (8) γηα ηελ ι/ζ Κνηπρίνπ, ηξεηο (3) γηα ην έινο 

ηεο Λάκηαο, κία (1) γηα ην θαλάιη «Λνχξνο», κία (1) γηα ηελ ι/ζ Πξφθνπνο, κία (1) γηα ην Καλάιη 

«Κέληξνο» θαη κία (1) γηα ηελ ι/ζ Πάπαο ή Άξαμνο. 

2. Σελ εμέηαζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ηεο Τπεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηήζεη επί ηφπνπ κεηξήζεηο, 

δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο ζηηο εμήο ζέζεηο: α) ζηα δεθαπέληε (15) ζεκεία εθβνιήο ησλ 
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ξεκάησλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα ππφινηπα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηνπ ΔΠ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, β) ζε δχν (2) ζεκεία εληφο θάζε ιηκλνζάιαζζαο θαη άιινπ πδάηηλνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηνπ ΔΠ (ε αθξηβήο ζέζε ησλ νπνίσλ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ 

ηεθκεξίσζε θαη ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή). ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 

πεξηγξάθνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ζα κεηξεζνχλ/αλαιπζνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα 23 ζπλνιηθά 

ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα θάζε κέηξεζεο/αλάιπζεο. Γηα φζεο 

παξακέηξνπο αλαιπζνχλ ζε εξγαζηήξην, ζα πξέπεη ην ηειεπηαίν λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε 

δηαπίζηεπζε απφ ην ΔΤΓ.  

Ο αλάδνρνο, πέξα απφ ηηο κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, ζα ιάβεη ππφςηλ 

θαη ηα δεδνκέλα απφ ηνπο ηειεκεηξηθνχο πδξνινγηθνχο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 ζηηο ιζ ηνπ ΔΠ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  (ηα ζηνηρεία απφ 6/2015 έσο 

05/2017 είλαη δηαζέζηκα ζε επεμεξγαζκέλε κνξθή ελψ ηα ζηνηρεία απφ 06/2017 έσο θαη 

ζήκεξα είλαη πξσηνγελή δει. αλεπεμέξγαζηα). Οη παξάκεηξνη πνπ κεηξνχληαη απφ ηνπο 

ζηαζκνχο είλαη: ζηάζκε, ζεξκνθξαζία, νμχηεηα pH, αγσγηκφηεηα, αιαηφηεηα, δπλακηθφ 

νμεηδναλαγσγήο, δηαιπκέλν νμπγφλν, ρισξνθχιιε.  

Δπίζεο, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο πδάησλ, ζηηο  3 ιζ: Πξφθνπνο, Κνηχρη, Πάπαο 

θαη ζε δχν ξέκαηα, γηα ηηο παξακέηξνπο: pH, ρισξνθχιιε, αγσγηκφηεηα, δηαι. νμπγφλν, Nνξγ, 

Ν νιηθφ, ΝΖ4, P, κέηαιια θαη εηδηθέο νπζίεο, δχν θνξέο ην ρξφλν γηα ηα έηε 2015 - 2018. 

 

α/α 

 

Ολνκαζία 

ζεκείνπ 

δεηγκαηνιεςίαο 

Παξάκεηξνη πξνο κέηξεζε/αλάιπζε 

Παξνρή  
(4 θνξέο 
ην 
ρξόλν) 

Φ/Υ παξάκεηξνη  
(4 θνξέο/έηνο): 
 
ζηάζκε, ζεξκνθξαζία, 
pH, αησξνχκελα 
ζηεξεά, δηαιπκέλα 
ζηεξεά, αγσγηκφηεηα, 
αιαηφηεηα, δηαιπκέλν 
νμπγφλν, 
ρισξνθχιιε, BOD5, 
COD, Ννξγ, NH4, 
ΝΟ3, ΝΟ2, PO4,F,Br. 

Μέηαιια 
(4 θνξέο/ 
έηνο) 
As,Cu,Pb,Hg,Cd
, 
Cr,Zn, Mn,Ni. 

 
 

Φπηνθάξκαθα θαη 
παξάγσγά ηνπο  
(1 θνξά/έηνο)  
Indoxacarb, S-metolachlor, 
Isoxaflutole, Diketonitrile 
(RPA 202248), Penconazole, 
Myclobutanil, Μyclobutanil 
butyric acid, Difenoconazole 
(ζην ίδεκα), 1,2,4-triazole, 
Dimethomorph (ζην ίδεκα), 
Azoxystrobin (ζην ίδεκα), 
Azoxystrobin acid (R234886) 
Glyphosate. 

1 Βέξγαο (εθβνιέο) √ √ √ √ 

2 Κιηκαηζίδη 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

3 Καπειεηαίηθν 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

21PROC008069996 2021-01-29



   
    

ειίδα 45 απφ 68 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ ξχπαλζεο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη ησλ ππφινηπσλ πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ, κέζσ αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ πηέζεσλ (είδνο δξαζηεξηφηεηαο, ζέζε, 

είδνο θαη πνζφηεηα απνξξνήο θιπ).  

4 Μηραιφιαθαο ή 
Πέπαο (εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

5 Μπξαηδειαίην 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

6 Γνπβφο (εθβνιέο) √ √ √ √ 

7 πθηάο (εθβνιέο) √ √ √ √ 

8 Σξηθνθηάο 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

9 ι/ζ Κνηπρίνπ  √ √ √ 

10 ι/ζ Κνηπρίνπ  √ √  

11 Οχξδηθαο (εθβνιέο) √ √ √ √ 

12 Ρνχζθνπιαο 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

13 θνηεηλφο 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

14 έινο Λάκηαο  √ √ √ 

15 έινο Λάκηαο  √ √  

16 Καλάιη «Λνχξνο» √ √ √  

17 ξ. Λάξηζνο ή 
Μάλλα θαη 
παξαπφηακνο 
Φνχζηαο (εθβνιέο)  

√ √ √ √ 

18 ι/ζ Πξφθνπνο  √ √ √ 

19 ι/ζ Πξφθνπνο  √ √  

20 Καλάιη «Κέληξνο» √ √ √  

21 Ρέκα πνπ εθβάιεη 
ζηε ι/ζ Πάπαο 
(εθβνιέο) 

√ √ √ √ 

22 ι/ζ Πάπαο  √ √ √ 

23 ι/ζ Πάπαο  √ √  

ΠΙΝΑΚΑ: εκεία δεηγκαηνιεςίαο θαη παξάκεηξνη γηα κέηξεζε ή αλάιπζε 
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4. Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θνξηίνπ BOD, N, P, βαξέσλ κεηάιισλ θαη θπηνθαξκάθσλ πνπ 

ζπλεηζθέξεη θάζε ξέκα ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα ινηπά πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα ηνπ ΔΠ, κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ (1) θαη (2). 

5. Σνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο ζηεξενπαξνρήο πνπ ζπλεηζθέξεη θάζε ξέκα ζηηο ιηκλνζάιαζζεο 

ηνπ ΔΠ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ (1) θαη (2). 

6. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηζπκεηψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ ζηηο 

ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα ινηπά πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ δηαηήξεζεο ηνπ θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ (παξακνλή ζε επλντθφ θαζεζηψο δηαηήξεζεο). 

7. Σελ πξφηαζε κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη ηεο 

ζηεξενπαξνρήο πνπ εηζξένπλ ζηα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο δηαρείξηζήο 

ηνπο. ηα κέηξα πνπ ζα πξνηαζνχλ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

- Μέηξα κείσζεο ηεο ζηεξενπαξνρήο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ σθέιηκνπ φγθνπ ηνπο. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ θαηάιιεισλ 

ζεκείσλ ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ. ρεδηαζκφο θξαγκψλ αλάζρεζεο θαη ζπγθξάηεζεο 

ησλ θεξηψλ πιηθψλ ησλ ξεκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

νηθνινγηθήο/θπζηθήο κεραληθήο.  

- Μέηξα δηαρείξηζεο ησλ πνζνηήησλ γιπθνχ λεξνχ πνπ εηζξένπλ ζε θάζε νηθνζχζηεκα. 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ψζηε νη εηζξνέο γιπθνχ λεξνχ λα 

ξπζκίδνληαη θαηάιιεια, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ: 

δηαρείξηζε ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηφδνπ θαηάθιπζήο ηνπο πξνο 

φθεινο ηεο νξληζνπαλίδαο, ξχζκηζε ηεο αιαηφηεηαο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, δηαρείξηζε ηνπ 

θαλαιηνχ «Κέληξνο», δηαρείξηζε ηνπ θαλαιηνχ «Λνχξνο». ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμέηαζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο εθηξνπήο ξεκάησλ/θαλαιηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνηακνχ Βέξγα, θαη ζα γίλεη πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ 

απηψλ.  

- Μέηξα απνκάθξπλζεο θεξηψλ πιηθψλ απφ ηηο ιηκλνζάιαζζεο: Τπνινγηζκφο ηνπ φγθνπ ησλ 

θεξηψλ πιηθψλ & βηνκάδαο θαιακηψλ πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο 

ιηκλνζάιαζζεο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ απφιεςεο θαη απφζεζήο ηνπο, γηα ηελ νξζή 

πδξνδπλακηθή θαη νηθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ.  

- Μέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ θνξηίνπ ζξεπηηθψλ/ξχπσλ πνπ εηζξένπλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γεσξγηθή έθηαζε γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ηεζνχλ 

κέηξα ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη (π.ρ. κήθνο/ πιάηνο δσλψλ αλάζρεζεο). 
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Σόπνο πινπνίεζεο/ παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

Σα  πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηνπ ΔΠ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ – ηξνθπιηάο (ιηκλνζάιαζζεο, πγξά ιηβάδηα 

Πξνθφπνπ, έινο Λάκηαο, Καλάιη Κέληξνο, Καλάιη Λνχξνο θαη ινηπά θαλάιηα, αικπξά έιε/αιίπεδα). 

 

Γηάξθεηα, ζηάδηα πινπνίεζεο θαη Παξαδνηέα ηνπ έξγνπ: 

Σν παξφλ έξγν έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 24 κήλεο θαη ζα πινπνηεζεί ζε ηξία ζηάδηα σο εμήο:  

1ν ηάδην: ην ζηάδην απηφ ζα πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 1,2 θαη ζα έρεη δηάξθεηα 12 κήλεο.  

Παξαδνηέν: έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ 1νπ ζηαδίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 

2ν ηάδην: ην ζηάδην απηφ ζα πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 3,4,5 θαη ζα έρεη δηάξθεηα 6 κήλεο. 

Παξαδνηέν: έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ 2νπ ζηαδίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 

3ν ζηάδην: ην ζηάδην απηφ ζα πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο 6 θαη 7 θαη ζα έρεη δηάξθεηα 6 κήλεο. 

Παξαδνηέν: έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ 3νπ ζηαδίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 

 

Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεζεο  

Σν έξγν ζα επνπηεχεηαη θαη ζα εγθξίλεηαη ζε θάζε ζηάδηφ ηνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο.  

ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ/ζχκβαζεο, αλ 

δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηφ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο. ην ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη θαζαξνί ρξφλνη εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα 

θάζε ζηάδην θαη ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε δξάζεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία.  

 

ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Υξεκαηνδόηεζε: βι. πην πάλσ ζηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο ζύκβαζεο. 

Ακνηβή ζε επξψ ρσξίο ΦΠΑ :  59.677,42 επξψ 
ΦΠΑ 24%:14.322,58 
Ακνηβή κε ΦΠΑ: 74.000,00 επξψ 
Σξφπνο θαηαβνιήο: 

-Πνζνζηφ 50% ηεο ζπλνιηθή ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 1νπ ζηαδίνπ θαη 

ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. 
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-Πνζνζηφ 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 2νπ ζηαδίνπ 

θαη ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. 

 -Πνζνζηφ 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 3νπ ζηαδίνπ 

θαη ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

 

Παξαθξαηήζεηο: Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα 

παξαθξαηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαη θφξνη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]  γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ 

ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: [Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :  

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Π.Δ.Ο. Παηξψλ - Πχξγνπ, Λάππα Αραίαο,27052] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Εαραξνπνχινπ Αξεηή] 

- Σειέθσλν: [26930 31939] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [fdks@otenet.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): [www.strofylianationalpark.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):  

«Παξαθνινχζεζε ηεο εηζξνήο ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη θεξηψλ πιηθψλ ζηηο Λ/Θ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 

Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο  θαη ζην έινο ηεο Λάκηαο» 

[90713000-8 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΔ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: - 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): ……… 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο V.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνiv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

[] Ναη [] Όρη 
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απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvi  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη 

V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα 

ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, 

επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα 

παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθωλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβωλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

2. δσξνδνθίαix,x· 

3. απάηεxi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxiii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  
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απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xviii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xix; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxx: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ) Πψο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxii 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxiii 

[……][……][……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

Α) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

 

[] Ναη [] Όρη 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηεο Α έσο Β ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρήή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήοxxv; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρήή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxvi, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχοxxvii: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxxviii ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

 

 

21PROC008069996 2021-01-29



   
    

ειίδα 63 απφ 68 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 

– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαηxxix, εθηόο εάλ : 

α) ε Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλxxx. 

β) ε Αλαζέηνπζα Αξρήή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα 

ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή 

ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

                                                           
i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) 

ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη 
ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα 
ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 
επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vi  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 
κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

vii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 
δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

viii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

ix
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 
54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή 
ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xi
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) 
"Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 
θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 
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επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 
απφθαζεο-πιαίζην. 

xiii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 
215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.". 

xv
 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ) 

xvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xx
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxi
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxii
 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
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xxv

 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτημα XI του Προςαρτήματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτθςεισ που καιορίζονται ςτο Παράρτημα αυτό. 

xxvi
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xxvii
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν 

θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xxviii
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ 
ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, 
ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xxix
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxx
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 
ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Γηα ην πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ην έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ 
«Παξαθνινχζεζε ηεο εηζξνήο ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη θεξηψλ πιηθψλ ζηηο Λ/Θ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 
Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο θαη ζην έινο ηεο Λάκηαο» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο 
πξάμεο «Δπηρνξήγεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ 

Κφιπνπ  γηα Γξάζεηο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, Δηδψλ θαη Οηθνηφπσλ», ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε 

θσδηθφ ΟΠ 5033024 θαη Κσδηθφ πξάμεο Α: 2019Δ27510024 

 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & 
Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ 

 

ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλάδνρνπ:  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σν πλνιηθφ Σίκεκα γηα ηελ πξνηεηλφκελε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ «Παξαθνινχζεζε ηεο εηζξνήο ησλ 
γιπθψλ λεξψλ θαη θεξηψλ πιηθψλ ζηηο Λ/Θ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο 
θαη ζην έινο ηεο Λάκηαο» αλέξρεηαη ζε (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά*) ………………………….. Δπξψ 
πιένλ ΦΠΑ θαη (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά*) ……………………….. Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ θαη δειψλσ σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο 
απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

* ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΔ ΦΠΑ) 

  

Άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν 
ππνςήθηνο ρσξίο δαπάλε: 

 

 

Η παξνύζα πξνζθνξά ηζρύεη γηα δηαθόζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο από ηελ από ηελ επνκέλε 
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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Σόπνο – Ηκεξνκελία: 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα: 
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