
   

 

   

 

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΙΓΑΙΟΤ:  
ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΒΑΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», (ΠΕ: 2.4.1, 2.4.2) 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ», (ΠΕ: 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2) 
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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 

«Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν πράξθ 

“Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ”, με ακρωνφμιο ”ERMIS-F”» 

ΑΠΟΦΑΘ  

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΘ  ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΙΓΑΙΟΤ  

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Α 87/2010) (και ειδικότερα τα  άξζξα 6 θαη 280), 

2. του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ –Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και 
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδιαίτερα τα άρκρα 28 και 
28Α,  

3. του Ρ.Δ. 143 (ΦΕΚ Α 236/2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου», όπωσ ιςχφει, 

4. τθσ αρικ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

με τθν οποία ο κ. Ρολφκαρποσ Ρολυχρονάκθσ, Αν. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χωροταξικισ και 

Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ, ορίηεται να αςκεί κακικοντα Συντονιςτι Α. Δ. Αιγαίου (ΑΔΑ: 681Β465ΧΘ7-

ΨΛΥ). 

5. του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Ρροςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000», 
6. του N. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

7. του Ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
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τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

8. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

9. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

10. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

11. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

12. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ», 

13. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

14. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

15. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

16. του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

17. του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

18. τθσ με αρ. 57654 /22.05.2017 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

19. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

20.  τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ), 

21. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Ρρομικειεσ του Δθμόςιου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 2 (§12) αυτοφ», 

22. τθσ ΥΑ Αρ. πωτ.: 81986/EΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.08.2015), «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 − Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014−2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – 

Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», 

23. τθσ με αρικμ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 (ΦΕΚ540/Β/27-3-2008) Υπουργικισ Απόφαςθσ του Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ, όπωσ ιςχφει, 

24. του άρκρου 46 του Ν. 3801/2009 που αφορά τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
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25. του Ν. 3861/2010 για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ», 

26. τθσ υποπαρ. ςτ. 20 (εφαρμογι εκνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν δθμοςιϊν ςυμβάςεων) του Ν. 

4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 

και άλλεσ διατάξεισ»,  

27. του Ν. 4281/2014 “Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 

Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Αϋ/8-8-2014), ιδιαίτερα του άρκρου 157  , 

28. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29-5-2013)«Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014), 

29. τθσ με αρ. Ρρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 εγκφκλιου με κζμα «ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ), 

30.  τθσ υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/29.06.2018 Απόφαςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων (ΦΕΚ 
2683/Β/06.07.2018) με κζμα «Ζγκριςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ Λεκανϊν Απορροισ 
ποταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Νιςων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) (EL14) και τθσ αντίςτοιχθσ 
Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων», 

31. τθσ ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με κζμα «Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων 
πλθμμφρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/60/ΕΚ «για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ 
των κινδφνων πλθμμφρασ», του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2007», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
32. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

33. του με Α.Ρ. 302220/ΥΔ5755/14.12.2015 εγγράφου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ (Ε.Υ.Δ.) των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία» των Ρρογραμμάτων 

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ «Ελλάδασ – Κφπρου 2014 – 2020», με κζμα τθν 1θ Ρρόςκλθςθ δυνθτικϊν 

δικαιοφχων, προκειμζνου να υποβάλουν προτάςεισ ςτο Ρρόγραμμα Διακρατικισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A 

«Ελλάδα- Κφπροσ 2014-2020», 

34. τθν πρόταςθσ ζργου που υποβλικθκε ςτον Άξονα 3 «Διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

πρόλθψθ κινδφνων», Ειδικό Στόχο 3.1 «Ρρόλθψθ κινδφνων και προςταςία από φυςικζσ και τεχνολογικζσ 

καταςτροφζσ», ςε απόκριςθ τθσ προαναφερόμενθσ Ρρόςκλθςθσ, με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- Τίτλοσ ζργου: Διαδικτυακι Υπθρεςία Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων – Ρλθμμφρεσ 

- Ακρωνφμιο: ERMIS – F 

- Κφριοσ Δικαιοφχοσ (ΚΔ): Ινςτιτοφτο Κφπρου 

- Δικαιοφχοσ 2 (Δ2): Αναπτυξιακι Εταιρεία Επαρχιϊν Λάρνακασ και Αμμοχϊςτου 

- Δικαιοφχοσ 3 (Δ3): Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 

- Δικαιοφχοσ 4 (Δ4): Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου – Διεφκυνςθ Υδάτων Βορείου Αιγαίου 

- Δικαιοφχοσ 5 (Δ5): Ρολυτεχνείο Κριτθσ 

- Δικαιοφχοσ 6 (Δ6): Διμοσ Χανίων, 
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35. τθσ υπ’ αρικμ. 71209/09.11.2017 Απόφαςθσ Συντονιςτι Α.Δ.Α. με κζμα «Αποδοχι υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

“Διαδικτυακι υπθρεςία περιβαλλοντικϊν κινδφνων – Ρλθμμφρεσ (ERMIS – F)” του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδασ – Κφπρου 2014-2020», 

36. τθσ από 14.11.2017 Συμφωνίασ Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ) μεταξφ του Κφριου Δικαιοφχου και των Δικαιοφχων 

τθσ Ρράξθσ (Ζργο) «Διαδικτυακι Υπθρεςία Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων – Ρλθμμφρεσ» (ERMIS-F), 

37. τθν υπ’ αρικμ. 139709/19.12.2017 Απόφαςθ Αν. Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ του εν 

λόγω ζργου ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2017, ςτθ ΣΑΕΡ 188/6 (ΑΔΑ: 6ΞΡΩ465ΧΙ8-ΑΔΓ), 

38. τθσ υπ’ αρικμ. 11935/223/02.03.2018 Απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ Βορ. Αιγαίου με κζμα «Οριςμόσ υπολόγου 

διαχειριςτι ζργου και υπευκφνου λογαριαςμοφ ζργου που χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό 

δθμοςίων επενδφςεων τθσ ΣΑΕΡ 118/6 τθσ Ρεριφζρειασ Βορ. Αιγαίου ζτουσ 2018», 

39. τθσ υπ’ αρικμ. 776/08.01.2018 Απόφαςθσ Συντονιςτι Α.Δ.Α. με κζμα «Οριςμόσ Υπευκφνου Ζργου, 

Οικονομικοφ Υπευκφνου, Ομάδασ Υλοποίθςθσ Ζργου Δικαιοφχου και Υπευκφνων Ρακζτων Εργαςίασ τθσ Ρράξθσ 

“Διαδικτυακι υπθρεςία περιβαλλοντικϊν κινδφνων – Ρλθμμφρεσ” (ERMIS-F) του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ “Ελλάδασ – Κφπρου 2014 – 2020”» (ΑΔΑ: 6ΗΝΡΟ1Ι-Η0Λ), 

Σισ αποφάςεισ: 

 Τθν αρ 8173/11.02.2019 επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του εν λόγω 

διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 7ΗΙΑΟ1Ι-ΙΞ). 

 Τθν αρ. 8175/11.02.2019. επιτροπι παραλαβισ των παραδοτζων  τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν 

παραλαβι των Ραραδοτζων του εν λόγω διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 6ΟΞΟ1Ι-ΒΘΞ). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 

1. Τθν προκιρυξθ ανοιχτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ  προςφορά βάςει τθσ τιμισ για τθν επιλογι αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ  «Υποςτιριξθ 

υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν πράξθ 

“Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ”». Το ζργο αφορά παροχι 

υπθρεςιϊν με ςκοπό τθ διοργάνωςθ ςυνάντθςθσ των Εταίρων τθσ Ρράξθσ «“Διαδικτυακι Υπθρεςία 

Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ”,  με ακρωνφμιο” ERMIS-F» ςτθ Μυτιλινθ, διοργάνωςθ και 

υλοποίθςθ διαςυνοριακϊν και άλλων εκδθλϊςεων (ςυναντιςεισ Ομάδων εςτιαςμζνου κοινοφ, Δράςεισ 

ενθμζρωςθσ/επίδειξθσ/εκπαίδευςθσ, κεντρικι εκδιλωςθ κινθτοποίθςθσ τοπικισ κοινωνίασ, διαςυνοριακι 

βιωματικι δράςθ κινθτοποίθςθσ), τθν πιλοτικι και δθμόςια λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ERMIS-Floods (με 

ςθμείο εξυπθρζτθςθσ κοινοφ), τθ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ και ςυντιρθςθ web site και τθ δθμιουργία βάςθσ 

δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ προϊκθςθσ, τθν τεχνικι υποςτιριξθ / εμπειρογνωμοςφνθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Υδάτων Β. Αιγαίου για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ ERMIS-F. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου 

ανζρχεται ςτισ εβδομιντα ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ και είκοςι λεπτά (76.800,20 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. H ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ απαρτίηεται από δφο τμιματα: 

ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», προχπολογιςμοφ 23.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
(4.451,61€) 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ», προχπολογιςμοφ 53.800,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
(10.412,94 €) 
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2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι τθσ παροφςασ προκιρυξθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο επιςυναπτόμενο 

Τεφχοσ Διακιρυξθσ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

 

3. ΧΟΝΟΣ- ΤΟΡΟΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ  ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΘ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακι πφλθ του 

ΕΘ∆Θ 

www.promitheus.gov.gr 

13.02.2019 07.03.2019 13.03.2019 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ (εφεξισ ςφςτθμα). Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε 

θλεκτρονικι επικοινωνία µζςω του ςυςτιµατοσ βεβαιϊνεται αυτόµατα από το ςφςτθµα µε υπθρεςίεσ 

χρονοςιµανςθσ ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-

2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν 

∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.)». 

4. Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  

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

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) κακϊσ και ςε τρεισ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ. 

Επίςθσ, θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου 

http://www.apdaigaiou.gov.gr . 

5. Θ χρονικι διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 30.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΘΧΛ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΤΛΣΟΛΗΣΖ 

Α.Γ. ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

 

ΠΟΙΤΘΑΡΠΟ ΠΟΙΤΥΡΟΛΑΘΖ 

Αλ. Γεληθός Γηεσζσληής ΥΧ.ΠΔ.ΠΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.apdaigaiou.gov.gr/
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ΤΝΘΜΜΕΝΑ 

-Αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

 Γραφείο Συντονιςτι Α.Δ.Α. 

 Γραφείο Γεν. Δ/ντι ΧΩ.ΡΕ.ΡΟ. Α.Δ.Α. 

 Δ/νςθ Υδάτων Β. Αιγαίου Α.Δ.Α.  

 Επικεφαλι Δικαιοφχο Ρράξθσ 

 ΕΥΔ ΕΡ «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία - 

INTERREG V-A – ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΡΟΣ 2014-2020» 

 Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ρ.Β.Α. 
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ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ 
ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΙΓΑΙΟΤ:  
ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΒΑΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», (ΠΕ: 2.4.1, 2.4.2) 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ», (ΠΕ: 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2) 

 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 – 6.4 

(ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 21.02.2019) 

12.02.2019 
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Διακιρυξθ Ανοιχτισ Θλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των Ορίων για τθν «Τποςτιριξθ 
υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Τδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν Πράξθ 

“Διαδικτυακι Τπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ”,                              
με ακρωνφμιο ”ERMIS-F”»  

ΣΜΘΜΑ 1 : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», προχπολογιςμοφ 23.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
(4.451,61 €) 

ΣΜΘΜΑ 2 : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ», προχπολογιςμοφ 53.800,20 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
(10.412,94 €) 

(CPV 1: 72413000-8) 

(CPV 2: 75112100-5) 

Κριτιριο κατακφρωςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  
βάςει τθσ τιμισ  

υνολικι εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ ΦΠΑ 61.935,65 € και 76.800,20 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΙΓΑΙΟΤ, 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΣΜΘΜΑ Γ’ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Koυντουριϊτθ 77 

Ρόλθ Μυτιλινθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81131 

Τθλζφωνο 2251 3 50963 

Φαξ 2251 0 37258 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pvadyp@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κοτοφφου Γεωργία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.apdaigaiou.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

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

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

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: pvadyp@otenet.gr . 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL) : http://www.apdaigaiou.gov.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, Κωδ. 
ΣΑΕΡ188/6 (αρικ. Κωδικοφ/MIS ζργου 2017ΕΡ18860001). 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:pvadyp@otenet.gr
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτα Ραραδοτζα 1.4.4.Β, 2.4.1.Α & Γ, 2.4.2. Α & Γ, 2.4.3. Α & Γ, 3.4.2.Α & Δ, 3.4.3.Α & 
Δ, 6.4.2.Α τθσ Ρράξθσ «Διαδικτυακι υπθρεςία περιβαλλοντικϊν κινδφνων – Ρλθμμφρεσ (ERMIS – F)» θ οποία 
ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδασ – Κφπρου 2014 – 2020», με 
βάςθ τθν υπ’ αρικμ. 139709/19.12.2017 Απόφαςθ Αν. Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ του 
εν λόγω ζργου ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2017, ςτθ ΣΑΕΡ 188/6. Θ παροφςα ςφμβαςθ 
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ 
πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν με ςκοπό τθ διοργάνωςθ ςυνάντθςθσ των Δικαιοφχων 
τθσ Ρράξθσ ERMIS-F ςτθ Μυτιλινθ, τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ διαςυνοριακϊν και άλλων εκδθλϊςεων 
(ςυναντιςεισ Ομάδων εςτιαςμζνου κοινοφ, Δράςεισ ενθμζρωςθσ/επίδειξθσ/εκπαίδευςθσ, κεντρικι εκδιλωςθ 
κινθτοποίθςθσ τοπικισ κοινωνίασ, διαςυνοριακι βιωματικι δράςθ κινθτοποίθςθσ), τθ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ 
και ςυντιρθςθ web site και τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ προϊκθςθσ, τθν πιλοτικι 
και δθμόςια λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F (με ςθμείο εξυπθρζτθςθσ κοινοφ) και τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
τθσ Διεφκυνςθσ Υδάτων Β. Αιγαίου για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ ERMIS-F. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα1: 

 

ΤΜΘΜΑ 1 : «Σχεδίαςθ, υλοποίθςθ και ςυντιρθςθ του web site τθσ Ρράξθσ – Δθμιουργία Βάςθσ Δεδομζνων 
Ρρωτογενοφσ Υλικοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 23.000€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 4.451,61€ 

ΤΜΘΜΑ 2 : «Εξωτερικι Εμπειρογνωμοςφνθ/ Υποςτιριξθ τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου για τθν 
υλοποίθςθ δράςεων τθσ Ρράξθσ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 53.800,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 10.412,94€ 

 

Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται είτε για το κακζνα από τα ανωτζρω τμιματα τθσ διακιρυξθσ ι και για 
τα δφο τμιματα μαηί με χωριςτι όμωσ υποβολι ΤΕΥΔ και οικονομικισ προςφοράσ για το κακζνα από αυτά.  

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV 1): 72413000-8 - Υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ τοποκεςιϊν Ραγκόςμιου Ιςτοφ (www) και (CPV 2): 
75112100-5 – Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ ςχετιηόμενεσ με αναπτυξιακά ςχζδια. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Τμιμα 1 και 2) ανζρχεται ςτο ποςό των 76.800,20 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 61.935,65 € - ΦΡΑ: 14.864,55 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ζωσ τισ 30.06.2020.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I. Θ ςφμβαςθ κα 
ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ (για το κάκε τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ χωριςτά), βάςει τθσ τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του ν. 4412/2016.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ τισ διατάξεισ: 

1. του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Α 87/2010), 

                                                           
1
 Ρρβλ άρκρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων 

και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν.. 
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2. του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ –Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και 
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδιαίτερα τα άρκρα 28 και 
28Α, 

3. του Ρ.Δ. 143 (ΦΕΚ Α 236/2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου», όπωσ ιςχφει, 

4. τθσ αρικ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

με τθν οποία ο κ. Ρολφκαρποσ Ρολυχρονάκθσ, Αν. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χωροταξικισ και 

Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ, ορίηεται να αςκεί κακικοντα Συντονιςτι Α. Δ. Αιγαίου (ΑΔΑ: 681Β465ΧΘ7-

ΨΛΥ)., 

5. του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Ρροςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000», 
6. του N. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

7. του Ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

8. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

9. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

10. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

11. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

12. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ», 

13. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

14. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

15. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

16. του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

17. του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

18. τθσ με αρ. 57654 /22.05.2017 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

19. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 
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20.  τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ), 

21. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Ρρομικειεσ του Δθμόςιου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 2 (§12) αυτοφ», 

22. τθσ ΥΑ Αρ. πωτ.: 81986/EΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.08.2015), «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 − Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014−2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – 

Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», 

23. τθσ με αρικμ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 (ΦΕΚ540/Β/27-3-2008) Υπουργικισ Απόφαςθσ του Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ, όπωσ ιςχφει, 

24. του άρκρου 46 του Ν. 3801/2009 που αφορά τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο, 

25. του Ν. 3861/2010 για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ», 

26. τθσ υποπαρ. ςτ. 20 (εφαρμογι εκνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν δθμοςιϊν ςυμβάςεων) του Ν. 

4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 

και άλλεσ διατάξεισ»,  

27. του Ν. 4281/2014 “Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 

Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Αϋ/8-8-2014), ιδιαίτερα του άρκρου 157  , 

28. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29-5-2013)«Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014), 

29. τθσ με αρ. Ρρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 εγκφκλιου με κζμα «ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ), 

30.  τθσ υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/29.06.2018 Απόφαςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων (ΦΕΚ 
2683/Β/06.07.2018) με κζμα «Ζγκριςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ Λεκανϊν Απορροισ 
ποταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Νιςων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) (EL14) και τθσ αντίςτοιχθσ 
Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων», 

31. τθσ ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με κζμα «Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων 
πλθμμφρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/60/ΕΚ «για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ 
των κινδφνων πλθμμφρασ», του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2007», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
32. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

33. του με Α.Ρ. 302220/ΥΔ5755/14.12.2015 εγγράφου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ (Ε.Υ.Δ.) των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία» των Ρρογραμμάτων 

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ «Ελλάδασ – Κφπρου 2014 – 2020», με κζμα τθν 1θ Ρρόςκλθςθ δυνθτικϊν 
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δικαιοφχων, προκειμζνου να υποβάλουν προτάςεισ ςτο Ρρόγραμμα Διακρατικισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A 

«Ελλάδα- Κφπροσ 2014-2020», 

34. τθν πρόταςθσ ζργου που υποβλικθκε ςτον Άξονα 3 «Διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

πρόλθψθ κινδφνων», Ειδικό Στόχο 3.1 «Ρρόλθψθ κινδφνων και προςταςία από φυςικζσ και τεχνολογικζσ 

καταςτροφζσ», ςε απόκριςθ τθσ προαναφερόμενθσ Ρρόςκλθςθσ, με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- Τίτλοσ ζργου: Διαδικτυακι Υπθρεςία Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων – Ρλθμμφρεσ 

- Ακρωνφμιο: ERMIS – F 

- Κφριοσ Δικαιοφχοσ (ΚΔ): Ινςτιτοφτο Κφπρου 

- Δικαιοφχοσ 2 (Δ2): Αναπτυξιακι Εταιρεία Επαρχιϊν Λάρνακασ και Αμμοχϊςτου 

- Δικαιοφχοσ 3 (Δ3): Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 

- Δικαιοφχοσ 4 (Δ4): Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου – Διεφκυνςθ Υδάτων Βορείου Αιγαίου 

- Δικαιοφχοσ 5 (Δ5): Ρολυτεχνείο Κριτθσ 

- Δικαιοφχοσ 6 (Δ6): Διμοσ Χανίων, 

35. τθσ υπ’ αρικμ. 71209/09.11.2017 Απόφαςθσ Συντονιςτι Α.Δ.Α. με κζμα «Αποδοχι υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

“Διαδικτυακι υπθρεςία περιβαλλοντικϊν κινδφνων – Ρλθμμφρεσ (ERMIS – F)” του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδασ – Κφπρου 2014-2020», 

36. τθσ από 14.11.2017 Συμφωνίασ Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ) μεταξφ του Κφριου Δικαιοφχου και των Δικαιοφχων 

τθσ Ρράξθσ (Ζργο) «Διαδικτυακι Υπθρεςία Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων – Ρλθμμφρεσ» (ERMIS-F), 

37. τθν υπ’ αρικμ. 139709/19.12.2017 Απόφαςθ Αν. Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ του εν 

λόγω ζργου ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2017, ςτθ ΣΑΕΡ 188/6 (ΑΔΑ: 6ΞΡΩ465ΧΙ8-ΑΔΓ), 

38. τθσ υπ’ αρικμ. 11935/223/02.03.2018 Απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ Βορ. Αιγαίου με κζμα «Οριςμόσ υπολόγου 

διαχειριςτι ζργου και υπευκφνου λογαριαςμοφ ζργου που χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό 

δθμοςίων επενδφςεων τθσ ΣΑΕΡ 118/6 τθσ Ρεριφζρειασ Βορ. Αιγαίου ζτουσ 2018», 

39. τθσ υπ’ αρικμ. 776/08.01.2018 Απόφαςθσ Συντονιςτι Α.Δ.Α. με κζμα «Οριςμόσ Υπευκφνου Ζργου, 

Οικονομικοφ Υπευκφνου, Ομάδασ Υλοποίθςθσ Ζργου Δικαιοφχου και Υπευκφνων Ρακζτων Εργαςίασ τθσ Ρράξθσ 

“Διαδικτυακι υπθρεςία περιβαλλοντικϊν κινδφνων – Ρλθμμφρεσ” (ERMIS-F) του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ “Ελλάδασ – Κφπρου 2014 – 2020”» (ΑΔΑ: 6ΗΝΡΟ1Ι-Η0Λ). 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 07/03/2019, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 
(ιτοι 22 θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ). 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 
13/03./2019, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 09:00. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr 

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

Α. ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΤΟΡΙΚΕΣ: 

1. «ΤΑ ΝΕΑ ΤΘΣ ΛΕΣΒΟΥ» 

2. «ΔΘΜΟΚΑΤΘΣ» 

 

Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΧΙΑΚΘ 

1. «ΕΜΡΟΣ.» 

 

 Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :    

http://www.apdaigaiou.gov.gr,  ςτισ 13/02/2019. 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον ανάδοχο ςφμφωνα µε το αρκρ. 4 του Ν. 
3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε µε το αρκρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α ). 

Ειδικότερα, θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων κα επιμεριςτεί ςε κάκε ανάδοχο, ανάλογα με το ποςό που κα 
ςυμβαςιοποιθκεί ςε κάκε ζνα από τα δφο Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ. 

 

 1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

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

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑ Ζνταξθσ Ρράξθσ 6ΞΡΩ465ΧΙ8-ΑΔΓ) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 δφο τυποποιθμζνα Ζντυπα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ], 

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

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

 2.1.3  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

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

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο 
ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν 
ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει 
από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό 
φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. (ΡΑΑΤΘΜΑ VII) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 
ποςό των 370,96 € (τριακόςια εβδομιντα ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτά) για το ΤΜΘΜΑ 1 (ΡΑΑΤΘΜΑ VI – 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1) και ςτο ποςό των 867,74 € (οκτακόςια εξιντα επτά ευρϊ και εβδομιντα τζςςερα λεπτά) για το 
ΤΜΘΜΑ 2 (ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2).  Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων 
που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 2 

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

                                                           
2
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

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

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

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

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

ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου3. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

                                                           
3
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   4497/2017. 
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α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

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

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ4.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά 
από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ. 5 

 
2.2.3.3. Αποκλείεται6 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/20167,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

                                                           
4
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

5
       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

6
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ 
κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, 
ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του 
ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του 
άρκρου 2.2.9.2. 

7
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ8,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 9 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)10. 

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

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)11 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

                                                           
8
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. 

(για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
9
 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

10
 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω 
εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

11
        Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ 12. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ13  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο ελάχιςτο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ για τισ τρεισ τελευταίεσ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ ίςο ι μεγαλφτερο των 200.000€ 
(100.000€ για κάκε τμιμα τθσ διακιρυξθσ). Σε περίπτωςθ ενϊςεων / κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν 
προςφορά, τα ανωτζρω κριτιρια χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ελζγχονται για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτζσ 
ακροιςτικά. 

 

2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ, να 

αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Ωσ ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει/παρουςιάςει  

τα κάτωκι:  

Α.  Εμπειρία υποψθφίου Αναδόχου/Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 

                                                           
12

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
13

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν υποψιφιοι οι οποίοι πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια εμπειρίασ:  
 Ζχουν υλοποιιςει ζργα που περιλαμβάνουν γεωγραφικζσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, επικαλυπτόμενα 
φφλλα διαδραςτικϊν χαρτϊν (Web map services, interactive maps with layers),   
 Ζχουν υλοποιιςει ζργα που περιλαμβάνουν αποκετιριο ςφνκετων πολυμεςικϊν και γεωγραφικϊν 
δεδομζνων (geographic and multimedia repositories)  
 Ζχουν υλοποιιςει ζργα ςφνκετου web πόρταλ που περιλαμβάνει δοςολθψίεσ (transactions) με το κοινό 
(εγγραφι χρθςτϊν, online υπθρεςίεσ)  
 Ζχουν υλοποιιςει ζργα γραφιςτικισ ψθφιακισ ςχεδίαςθσ και ειδικότερα: Ραραγωγι ταινιϊν και video, 
Γραφιςτικά, Media, Διαδραςτικζσ Εφαρμογζσ (sites etc.)  

 
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει πίνακα των κυριότερων ζργων, κατ’ ελάχιςτο 2 ζργα 

ςυμβατά με το υφιςτάμενο προκθρυςςόμενο ζργο, που ολοκλιρωςε με επιτυχία ωσ ανάδοχοσ και 
ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό. Ο πίνακασ των ζργων 
να αναφζρει τον τίτλο του ζργου, τθν επωνυμία του πελάτθ, ςυνοπτικι περιγραφι του ζργου και τον 
προχπολογιςμό. 
  
Β.  φνκεςθ & Εμπειρία Ομάδασ Ζργου  
 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα 
διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει (ομάδα ζργου), με 
αναλυτικι αναφορά του αντικειμζνου και του χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο. Θα πρζπει ρθτϊσ να 
ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ του ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα 
αναλάβουν τθν απευκείασ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν 
διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου.  
  
Ριο ςυγκεκριμζνα ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι Ρρόταςθ του τουλάχιςτον 
τα ακόλουκα:  

 τθν διάρκρωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου με προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των 
υποομάδων εργαςίασ,  
 το επίπεδο εμπειρίασ του κάκε ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου,  
 το ςυνολικό χρόνο απαςχόλθςθσ του εκάςτοτε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε Ανκρωπομινεσ 
(Α/Μ).  

  
Θ ομάδα ζργου πρζπει να ςτελεχϊνεται από μζλθ με τισ κατάλλθλεσ ςπουδζσ, εξειδίκευςθ και ικανι 
επαγγελματικι εμπειρία, θ οποία κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με τθ ςυμμετοχι ςε ζργα ανάλογου μεγζκουσ 
και ςχετικϊν τεχνολογιϊν.   
  
Λόγω τθσ ςυμπλοκότθτασ, θ ομάδα ζργου πρζπει να αποτελείται κατ’ ελάχιςτον από πζντε άτομα, για τα τρία 
εκ των οποίων πρζπει να πλθροφνται τα ακόλουκα κριτιρια εμπειρίασ:  
  

1. Να είναι υπάλλθλοι τθσ εταιρίασ, μζλθ Δ.Σ., ι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ που απαςχολοφνταν ςτθν εταιρία 
τουλάχιςτον τα τελευταία 3 χρόνια, αποδεικνυόμενα μζςω με των αμοιβϊν που ζλαβαν για τα ζτθ 2016, 
2017 και 2018.  
2. Ζνασ (1) Μθχανικόσ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ με μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ 
ςπουδζσ ςε ζνα από τα αντικείμενα του ζργου (Γεωγραφικά Συςτιματα, Αποκετιρια Δεδομζνων, 
technical web developer) με ελάχιςτθ εμπειρία 10 ετϊν, εγγεγραμμζνοσ ςτο ΤΕΕ και ςυμμετοχι ςε 
προθγοφμενα ζργα.  
3. Ζνασ (1) developer με  αποδεδειγμζνθ 3ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε software engineering.  
4. Ζνασ (1) ζμπειροσ γραφίςτασ με ςπουδζσ και εμπειρία ςε interactive multimedia, με ελάχιςτθ εμπειρία 
10 ετϊν.  
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Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ ςτο ζργο, το 
αντικείμενο εργαςιϊν και τα ειδικά κακικοντα που κατά περίπτωςθ κα αναλάβουν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ 
κλπ., ενϊ ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν, κα παρατίκεται τυποποιθμζνο ςυνοπτικό βιογραφικό ςθμείωμα, 
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ. 
  
Θ ςφνκεςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ του 
ζργου.  
  
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να επιτελζςουν 
επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο υποςτθρικτικό τουσ ρόλο, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ 
που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ.  
  
Θ υποβολι προςφοράσ κα πρζπει να αφορά όλεσ τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ. Θ προςφορά δεν πρζπει να 
υπερβαίνει το ποςό του προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των απαραίτθτων κρατιςεων). 
  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. 

 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ» 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ , να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 2 ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 

του ςυγκεκριμζνου ι παρόμοιου τφπου, 

β) να διακζτουν το απαιτοφμενο τεχνικό  και διοικθτικό προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενδεικτικά 

αναφζρεται πτυχίο Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ, ι Πολιτικοφ Μθχανικοφ ι Περιβαλλοντολόγου, ι Διαχείριςθσ 

Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων, ι Γεωγραφίασ, ι Επιςτιμθσ τθσ Θάλαςςασ, , ι Γεωλογίασ, ι ΠΕ 

Διοικθτικοφ ι ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, 

γ) να διακζτουν ςυντονιςτι τθσ ομάδασ ζργου ο οποίοσ να είναι Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με 

αποδεδειγμζνθ πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ μελζτεσ και με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτον 

ςυντονιςμό/εκτζλεςθ παρομοίων ςυμβάςεων με τθν παροφςα (τουλάχιςτον 1 παρόμοια ςφμβαςθ). 

Θ ανωτζρω εμπειρία είναι θ ελάχιςτθ που απαιτείται. Θ Ομάδα μπορεί να ςυνεπικουρείται από ςυνεργάτεσ 

υψθλισ εξειδίκευςθσ ςε διάφορα επιμζρουσ κζματα, εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Ρροςφζροντα, 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Ζργου.  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
οποιοδιποτε πρότυπο πιςτοποίθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ14. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 15. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 16. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016) (ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα τθσ διακιρυξθσ), ςφμφωνα με τα 
επιςυναπτόμενα ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ17 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) – ανά 
τμιμα τθσ διάρρθξθσ - το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του 
άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.18 

                                                           
14

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

15
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

16
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

17
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια 
Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

18
 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα19 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/201620. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)21. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.322. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν23. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά24: 

                                                           
19

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 
εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα 
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των 
οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

20
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

21
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

22
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.3 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
23

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
24

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 

που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 
κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



   

 

   

 

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.225 και 2.2.3.326 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.27 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο 
ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

                                                                                                                                                                                                         
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
25

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ 
πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 
104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

26
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

27
  Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν28, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ. 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, 
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε 
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 
30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από 
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και 
αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 
Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα 
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από 
τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 29. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.30 

                                                           
28

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
29

 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
30

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, 
κατά περίπτωςθ . 
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Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου για το ολικό φψοσ του κφκλου 
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ για τισ τρεισ τελευταίεσ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυνοδευόμενεσ από 
αντίςτοιχουσ ιςολογιςμοφσ, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του ςυμμετζχοντα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του.  Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.31 

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

α. Κατάλογο των κυριότερων παρομοίων ςυμβάςεων, ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ κατά το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςτθν παρ. 2.2.6 (για 

κάκε τμιμα τθσ διακιρυξθσ). Ο κατάλογοσ κα περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοπτικι περιγραφι 

αυτισ, τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε 

αυτι, τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και περαίωςθσ. Θ καλι εκτζλεςθ των ανωτζρω ςυμβάςεων κα αποδεικνφεται 

με ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, ωσ εξισ: 

 Εάν ο εργοδότθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ (ΝΡΔΔ – ΝΡΙΔ), ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό που ςυντάςςεται ι κεωρείται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. Εναλλακτικά ςε 

περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ πιςτοποιθτικοφ ο υποψιφιοσ δφναται να υποβάλλει υπεφκυνθ 

διλωςθ και ςχετικά ζγγραφα όπωσ πρωτόκολλα παραλαβισ, εγκριτικζσ αποφάςεισ, τιμολόγια, κ.λπ.    

 Εάν ο εργοδότθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται, είτε βεβαίωςθ που ςυντάςςει ο 

ιδιϊτθσ, είτε υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου περί του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που 

εκτζλεςε και περί τθσ   επιτυχοφσ εκτζλεςθσ αυτισ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικά ζγγραφα όπωσ 

αντίγραφα ςυμβάςεων, τιμολόγια, κ.λπ.  

      Ο κατάλογοσ κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI τθσ παροφςασ. 

β. Βιογραφικό ςθμείωμα του Συντονιςτι και των μελϊν  τθσ Ομάδασ ζργου και υπεφκυνθ διλωςθ του περί του 
αλθκοφσ των υποβαλλόμενων –ωσ άνω- ςτοιχείων. Στθν περίπτωςθ που ο ςυντονιςτισ δεν ανικει αμζςωσ ςτο 
διαγωνιηόμενο (υπάλλθλοσ ι εταίροσ ι μζτοχοσ) κα δθλϊνεται επιπλζον θ γνϊςθ των όρων του διαγωνιςμοφ, 
θ αποδοχι τθσ ςυνεργαςίασ με τον διαγωνιηόμενο και θ διακεςιμότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. Το βιογραφικό ςθμείωμα κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV  τθσ 
παροφςασ.  

γ1. Οργάνωςθ Ομάδασ Ζργου: Συνοπτικι παρουςίαςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και των κακθκόντων 

που προβλζπεται να αναλάβουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ρεριγραφι τθσ Οργανωτικισ Δομισ τθσ Ομάδασ 

Ζργου (π.χ. ςυντονιςτισ, κφριεσ/παραγωγικζσ και υποςτθρικτικζσ μονάδεσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κ.λπ.), οι 

ςυνδζςεισ αυτϊν και θ ιεραρχικι τουσ εξάρτθςθ. Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ προτεινόμενων ανκρϊπινων πόρων 

προκειμζνου να αποδειχκεί θ  δυνατότθτα παροχισ των ηθτοφμενων από τθν διακιρυξθ υπθρεςιϊν. 

γ2.Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Ρροτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου του Υποδείγματοσ 2  του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  IV τθσ 

παροφςασ. 

δ. Τεχνικι Ρρόταςθ αναδόχου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ 1): 
Ο Ανάδοχοσ απαιτείται να προβεί: (α) ςε ανάλυςθ αναγκϊν, ςχεδίαςθ, μεκοδολογία υλοποίθςθσ, 
χρονοδιάγραμμα,  και υποςτιριξθ του διαδικτυακοφ τόπου τθσ πράξθσ ERMIS-F, και (β) ανάλυςθ αναγκϊν, 
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 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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εννοιολογικι ςχεδίαςθ, φυςικι ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ και υποςτιριξθ μιασ πολυμεςικισ βάςθσ δεδομζνων 
«Ρρωτογενοφσ Υλικοφ» με διαδικτυακι πρόςβαςθ.  
  
Στθν Τεχνικι Ρρόταςθ κα πρζπει να περιλάβει:  
  

 Το ςχζδιο του για τθν ανάπτυξθ του διαδικτυακοφ τόπου, τα κατάλλθλα λογιςμικά που προτίκεται να 
χρθςιμοποιιςει, το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ δομισ αυτισ, ϊςτε να επιτευχκεί ενιαία διαχείριςθ και 
επεξεργαςία όλων των απαιτιςεων  
 Τισ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ του διαδικτυακοφ τόπου ςτο γεωπόρταλ του ERMIS-F.  
 Το ςχζδιο του για τθν ανάπτυξθ τθσ ειδικισ δομισ δεδομζνων, τα κατάλλθλα λογιςμικά που προτίκεται 
να χρθςιμοποιιςει, το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ δομισ αυτισ, ϊςτε να επιτευχκεί ενιαία αποκικευςθ, 
διαχείριςθ και επεξεργαςία όλων των απαιτοφμενων ειδϊν πλθροφορίασ  
 Τον τρόπο διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, όςο και ςτισ δυνατότθτεσ αποκικευςθσ-περιγραφισ, 
πρόςβαςθσ και ανάκτθςισ τθσ.  
 Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ  

  
Στθν τεχνικι πρόταςθ του, πρζπει να αποδεικνφεται ότι ζχει κατανοιςει και προβλζψει τθν αντιμετϊπιςθ όλων 
των τεχνικϊν απαιτιςεων που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Θ Τεχνικι Ρρόταςθ δεν βακμολογείται, 
αλλά υποψιφιοι που δεν ζχουν υποβάλει Τεχνικι Ρρόταςθ ι που ζχουν υποβάλλει ελλιπι, αςαφι, υπό 
αίρεςθ, εκτόσ χρονοδιαγράμματοσ  ζργου ι που δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ κα αποκλείονται 
από τθ διαδικαςία. 
 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
οποιοδιποτε πρότυπο πιςτοποίθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 32 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ33 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

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

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

33
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.34 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει τιμισ 
(για το κάκε τμιμα τθσ διακιρυξθσ). 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ, για  όλεσ 
τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ35. 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

35
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ 
γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
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Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1  Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν36: 

α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/201637, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc 
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα ΙΙ), 

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

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

2.4.3.2  Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν38. 

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα 
με το αντοίςτιχο για κάκε Τμιμα υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται θ προςφερόμενθ τιμι για κάκε τμιμα, που αφορά τθ ςφμβαςθ. 

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

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Στθν προςφορά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ,  πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ 
των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και 
τρίτων κρατιςεων.  

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, 
οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ 
για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 
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Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  αναγραφόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ V που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι39.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Τα δφο Υποδείγματα Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ Διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνα ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτο 
διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου http://www.apdaigaiou.gov.gr και ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα 
(180) θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Ρροςφορά θ οποία ορίηει 
χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» : τρεισ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 09:00, ςτα γραφεία 
τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Β. Αιγαίου. 

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

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ    

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ του (υπό) φάκελου «∆ικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ των προςφορϊν 
που δεν γίνονται αποδεκτζσ – επειδι δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ - και τθν 
αποδοχι των προςφορϊν, που ςυνεχίηουν ςτο επόμενο ςτάδιο.  

Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια γίνονται και ενιαία. Συντάςςεται ενιαίο πρακτικό (ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι), το 
οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του 
(υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό (ΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ) ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
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αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι40 προσ ζγκριςθ. 

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

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.41   

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων42 («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ. 

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

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  
αυτισ. 

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

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

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει 
τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 
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 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
41

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. εδάφιο γ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το Τ.Ε.Υ.Δ., 
είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

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

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

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

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ43 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
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 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

  

3.4 Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ - Προςωρινι Δικαςτικι Προςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ 
προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ44 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ45. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά46 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 
και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν47 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 
ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

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

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
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 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
45

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
46

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και   
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

47
  Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ   

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, 
θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ48. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ49. 

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

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

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά50. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
49

  Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

50
  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (του 
Τμιματοσ Ι, του Τμιματοσ ΙΙ ι του ςυνολικοφ ποςοφ ςε περίπτωςθ ενόσ αναδόχου) εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται 
πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με 
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI – Υπόδειγμα 2 τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 51 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ [Βλζπε άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 και 2.1.5 τθσ παροφςασ+,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ 
μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.52. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου και ελζγχου νομιμότθτασ από τθν ΕΥΔ ΕΡ «Ευρωπαϊκι Εδαφικι 
Συνεργαςία -  INTERREG V-A – ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΡΟΣ 2014-2020».53 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1.  Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί, για κάκε τμθματικι παράδοςθ των παραδοτζων  (όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ),  με τον πιο κάτω τρόπο: 

Ι. ΣΜΘΜΑ 1 : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» 

α) Με τθν εξόφλθςθ του 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 1ου παραδοτζου όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

β) Με τθν εξόφλθςθ του 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 2ου  παραδοτζου όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

γ) Με τθν εξόφλθςθ του 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 3ου  παραδοτζου όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

δ) Με τθν εξόφλθςθ του 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου,  όπωσ αυτό 
ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ» 

 α) Με τθν εξόφλθςθ του 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 1ου παραδοτζου όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.. 

 β) Με τθν εξόφλθςθ του 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 2ου  παραδοτζου όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 γ) Με τθν εξόφλθςθ του 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 3ου  παραδοτζου όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι.  

ΙΙ) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με 
τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ και  τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι κα αναπροςαρμοςκεί αντίςτοιχα το ποςό τθσ 
1θσ δόςθσ, του κάκε τμιματοσ τθσ διακιρυξθσ. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ 
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν 
θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ54 το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό 
μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.55 
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 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
55

 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
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Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν επιλζξει ζναν από τουσ ανωτζρω τρόπουσ πλθρωμισ, τότε ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ κα εφαρμοςτεί ο τρόποσ (Ι). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,56 κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.57 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).58 

δ) Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ αμοιβζσ και δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου χωρίσ 
καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ ΔΥΒΑ ζςτω και εξ επιγενόμενθσ αιτίασ και ενδεικτικά: 

 Θ αμοιβι του προςωπικοφ που διακζτει ο Ανάδοχοσ. 

 Κάκε δαπάνθ που αφορά οποιονδιποτε τρίτο, ςχετικό με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των ειςφορϊν ςε Αςφαλιςτικά ταμεία οποιαδιποτε φφςθσ, τθσ αςφάλιςθσ ζναντι όλων των 
ατυχθμάτων (προςϊπων, περιουςιϊν κ.α.)ι υποχρεϊςεων ζναντι τρίτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ι εξ αφορμισ αυτϊν. 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ59 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
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 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
57

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

58
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

59
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με 
κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων 
γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ 
του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν 
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
προκεςμίασ [όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 4 του παραρτιματοσ] επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν 
μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο 
τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 
του άρκρου 221 του ν. 4412/201660 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Ρρβλ. δεφτερο εδάφιο του άρκρου 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Επιτροπι 
παραλαβισ του ζργου, που ζχει ςυςτακεί με τθν υπ’ αρικμ. 8175/11.02.2019 Απόφαςθ Συντονιςτι Α.Δ.Α., θ 
οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Συντονιςτι Α.Δ.Α.) για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 
του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ 
θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο 
που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τα 30.06.2020. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» 

α) Τρεισ (-3-) μινεσ από τθν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του 1ου 
παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

β) Επτά (-7-) μινεσ από τθν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του 2ου  
παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Δϊδεκα (-12-) μινεσ από τθν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του τελικοφ 
παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

δ) Ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ  τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του τελικοφ παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται 
ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ» 

α) Τριάντα (-30-) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τθν 
υποβολι του 1ου παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

β) Ρζντε (-5-) μινεσ από τθν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του 2ου  
παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ  τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του τελικοφ παραδοτζου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο 
Ραράρτθμα Ι, παρ. 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα 
του αναδόχου61. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ62  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα 
του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3  Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 22163 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων κα γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου (Απόφαςθ Οριςμοφ υπ’ αρικμ. πρωτ. 
ΔΥΒΑ 8175/11.02.2019).  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 
να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

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

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.64 
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 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν 
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 

62
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

63
 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

64
 Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010 
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6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ65  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 
των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

                                                           
65

 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

Το ERMIS-F είναι ζνα ευρωπαϊκό ζργο (Ρράξθ) που εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα Συνεργαςίασ Interreg V-A 
«Ελλάδα – Κφπροσ 2014-2020», ςτον Άξονα «Βελτίωςθ τθσ από κοινοφ διαχείριςθσ κινδφνων από φυςικζσ, 
τεχνολογικζσ και ανκρωπιςτικζσ καταςτροφζσ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΤΡΑ) και 
από Εκνικοφσ Ρόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου.  
Το ERMIS-F αναπτφςςει, ςτισ τρεισ περιφζρειεσ εφαρμογισ του ςε Κφπρο, Κριτθ, Β. Αιγαίο, ζνα ςφςτθμα 
πλθροφόρθςθσ, προφφλαξθσ, πρόβλεψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων φυςικϊν καταςτροφϊν με εςτίαςθ τισ 
πλθμμφρεσ, αξιοποιϊντασ διακζςιμεσ ψθφιακζσ χαρτογραφικζσ πλθροφορίεσ και με τθ βοικεια ςφγχρονων 
υπολογιςτικϊν εργαλείων και μοντζλων μετατρζπει τθ κεωρθτικι δυνατότθτα για τουσ ειδικοφσ ςε πρακτικι 
δθμόςια υπθρεςία για όλουσ, ελεφκερα προςβάςιμθ.  
Θ Δθμόςια Διαδικτυακι Υπθρεςία ERMIS-F που κα προκφψει από το ζργο κα παρζχει τα κατάλλθλα εργαλεία 
λιψεωσ αποφάςεων ςε φορείσ, επαγγελματικζσ ενϊςεισ και τθν κοινωνία των πολιτϊν που επικυμοφν να 
ζχουν ενεργό ρόλο ςτθ διαχείριςθ του κινδφνου τθσ πλθμμφρασ.  
Το ERMIS-F μεταξφ άλλων, κα μπορεί να υποςτθρίηει με τθν κατάλλθλθ επιςτθμονικι πλθροφορία τθν 
αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ ι πρόγνωςθσ πλθμμυρϊν ςε αρμόδιουσ Φορείσ, κα 
ενιςχφει με δράςεισ και ενθμζρωςθ τθν ανταπόκριςθ του κοινοφ ςε πλθμμυρικά γεγονότα, ενϊ δίνει ςθμαντικό 
βάροσ ςτθν εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ /ετοιμότθτα του κοινοφ ςε πλθμμυρικά γεγονότα με ςτόχο τθν μείωςθ 
των δυςμενϊν επιπτϊςεων από αυτά (π.χ. κακαριςμόσ ρεμάτων κ.λπ.). 
 

2. ΣΟΧΟ ΣΟΤ ERMIS-F  
Ο ςτόχοσ του ERMIS-F είναι να αναπτφξει μια Ρρότυπθ Ολοκλθρωμζνθ Δθμόςια Υποςτθριηόμενθ Υπθρεςία, ζνα 
Ψθφιακό Σφςτθμα και μια Διαδικτυακι Ρλατφόρμα Ρλθροφόρθςθσ, Αντιμετϊπιςθσ και Διαχείριςθσ 
Ρλθμμυρϊν και άλλων Φυςικϊν και Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων. 
Το ERMIS-F ςκοπεφει και ςτοχεφει:  
• Να εγκαταςτιςει για τισ τρεισ περιφζρειεσ εφαρμογισ ςε Κφπρο, Κριτθ και Β. Αιγαίο ζνα ςφςτθμα για 
τθν πλθροφόρθςθ, τθν προφφλαξθ, τθν πρόβλεψθ και τθ διαχείριςθ κινδφνων φυςικϊν καταςτροφϊν με 
εςτίαςθ τισ πλθμμφρεσ, αξιοποιϊντασ υπάρχοντα δεδομζνα (ψθφιακζσ χαρτογραφικζσ πλθροφορίεσ, 
τθλεμετρικά δεδομζνα πεδίου κ.τ.λ.) με τθ βοικεια ςφγχρονων υπολογιςτικϊν εργαλείων και μοντζλων.  

• Να εγκαταςτιςει το ςφςτθμα αυτό ςε ζνα διαδικτυακό περιβάλλον («πλατφόρμα», online web portal) 
με κατάλλθλθ διεπαφι (interface) ϊςτε να είναι διακζςιμο ελεφκερα ςε όλουσ.  

• Να διακζςει το ςφςτθμα αυτό ςε αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και κεςμοφσ, αυτοδιοίκθςθ, περιβαλλοντικζσ 
οργανϊςεισ, επαγγελματίεσ και πολίτεσ, με τον κατάλλθλο για τον κακζνα τρόπο ωσ Ρρότυπθ Υποςτθριηόμενθ 
Δθμόςια  Ψθφιακι Υπθρεςία μζςω Διαδικτφου.  
 
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ και οι εξ αυτϊν κίνδυνοι διαφζρουν πολφ μεταξφ τουσ όςο αφορά προβλεψιμότθτα, 
τρόπουσ προφφλαξθσ και αντιμετϊπιςθσ και επιπτϊςεισ. Πμωσ είναι δυνατόν να αναπτυχκεί ζνα ςφςτθμα για 
όλουσ τουσ κινδφνουσ το οποίο κα αξιοποιεί ψθφιακι χαρτογραφικι πλθροφορία, υπολογιςτικά μοντζλα 
εκτίμθςθσ κινδφνου και (ςτατιςτικισ) πρόβλεψθσ καταςτροφϊν και το οποίο κα ςυνιςτά ενιαία πθγι 
πλθροφόρθςθσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ και κα βοθκά ςτθ διαχείριςι τουσ μζςω προφφλαξθσ και όπου είναι 
δυνατό πρόβλεψθσ. 
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Το ςφςτθμα που αναπτφςςεται κα αξιοποιιςει γεωγραφικι και άλλθ πλθροφορία που ιδθ υπάρχει 
διάςπαρτθ, και ελεφκερα διακζςιμα επιςτθμονικά μοντζλα εκτίμθςθσ κινδφνων και επιπτϊςεων κακϊσ και 
ςτατιςτικϊν προβλζψεων, για να δθμιουργιςει δθμόςια γνϊςθ που κα οδθγιςει ςε προφφλαξθ. Θα εςτιάςει 
ςτισ πλθμμφρεσ, λόγω τθσ ςθμαντικισ κοινωνικισ, οικονομικισ και περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ τθσ πλθμμφρασ 
ςτισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ, αλλά και τθν χρονικι ςυγκυρία τθσ εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ για τισ Ρλθμμφρεσ. Θα είναι εξαρχισ ςχεδιαςμζνο για να υποδεχτεί ςτο μζλλον 
αντίςτοιχα υποςυςτιματα για πυρκαγιζσ, ςειςμοφσ, κατολιςκιςεισ κλπ.  
Θ γνϊςθ κα αφορά: τον βακμό επικινδυνότθτασ ςε επίπεδο οικοδομικοφ τετραγϊνου ι και κτθρίου υπό 
διάφορα ςενάρια (κλιματικά αλλά και πολεοδομικά), τισ ενζργειεσ προφφλαξθσ, τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ, 
τισ επιπτϊςεισ και - όπου αυτό είναι δυνατό - τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ. Το ςφςτθμα ςφμφωνα με τον 
ςχεδιαςμό του κα είναι ανοικτό ςε προςκικεσ, όπωσ θ χριςθ του για μελζτεσ οικονομικϊν και 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 
Θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ και των μοντζλων για τθ δθμιουργία γνϊςθσ προφφλαξθσ, 
κεωρθτικά ιδθ υπάρχει ςε περιοριςμζνουσ επιςτθμονικοφσ κφκλουσ. Θ καινοτομία και θ ςθμαςία του ζργου 
είναι θ μετατροπι τθσ κεωρθτικισ δυνατότθτασ για τουσ ειδικοφσ ςε πρακτικι δθμόςια υπθρεςία για όλουσ. 
Αυτό κα γίνει μζςω μιασ Ρρότυπθσ Υποςτθριηόμενθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ μζςω Διαδικτφου για τθν προφφλαξθ 
από κινδφνουσ πλθμμυρϊν. 

Θ υπθρεςία κα είναι πρότυπθ όςο αφορά τθν ανάλυςθ αναγκϊν ποικίλων χρθςτϊν, τθν αξιολόγθςθ 
χρθςτικότθτασ του ςυςτιματοσ, τον τρόπο προςφοράσ και υποςτιριξισ τθσ. Θα είναι δθμόςια ωσ προσ τθ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ επιτρζποντασ ενδεχόμενθ μελλοντικι μθ κερδοςκοπικι χρζωςθ για επαγγελματικι 
χριςθ. Θ πρόςβαςθ κα είναι κατάλλθλθ και προςαρμοηόμενθ για κάκε είδοσ χριςτθ ϊςτε να μθ ςυνιςτά de 
facto εμπόδιο ςτθν αξιοποίθςι τθσ. Θα προςφζρεται υποςτιριξθ με διάφορουσ τρόπουσ, ιδίωσ ςε πολίτεσ και 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, αλλά και ςε επαγγελματίεσ και οργανιςμοφσ.  
Θ προφφλαξθ, αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ των επιπτϊςεων από πλθμμφρεσ αντιμετωπίηεται ςυχνά ωσ 
δεφτερθσ προτεραιότθτασ ηιτθμα. Το ζργο κα δϊςει κατάλλθλα εργαλεία ςτα χζρια τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ ςε πολίτεσ, επιχειριςεισ και οργανϊςεισ για τθ ςυηιτθςθ που 
αφορά τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθν οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ 
περιοχισ.  
Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ότι από τον αρχικό ςχεδιαςμό τθσ υπθρεςίασ κα διαςφαλιςκεί θ επεκταςιμότθτα 
του ςυςτιματοσ για τθν ενςωμάτωςθ τόςο και άλλων περιφερειϊν όςο και λοιπϊν περιβαλλοντικϊν κινδφνων, 
μζςω προςκικθσ module πλθροφοριϊν. Θ καινοτομία τθσ πλατφόρμασ, θ απουςία αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ, 
κακϊσ και θ επεκταςιμότθτά τθσ διαςφαλίηουν τθ βιωςιμότθτα του ζργου που κα βοθκιςει τθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ ςτθν επίτευξθ βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

Κφρια εργαλεία του ζργου είναι: 

 οι ψθφιακοί χάρτεσ πλθμμυρικισ επικινδυνότθτασ, 
 τα ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ 
 οι υπολογιςμοί πλθμμυρικοφ κινδφνου από χριςθ γθσ και τθν  κλιματικι αλλαγι. 

 

Για τθν υλοποίθςθ του ζργου ςυνεργάηονται:  
Το Ινςτιτοφτο Κφπρου, το Ρολυτεχνείο Κριτθσ, ο Διμοσ Χανίων, το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου και θ Διεφκυνςθ 
Υδάτων Βορείου Αιγαίου. Ραράλλθλα, από τθν ζναρξθ του ζργου κινθτοποιικθκαν ςυναφείσ Φορείσ, 
επαγγελματικζσ ενϊςεισ και προβλζπεται θ ενςωμάτωςθ ςε αυτοφσ οι περιβαλλοντολογικζσ οργανϊςεισ και θ 
κοινωνία των πολιτϊν, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ δυναμικοφ Δικτφου ERMIS-F που κα διαςφαλίςει τθν 
βιωςιμότθτα, επεκταςιμότθτα χριςθσ τθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ERMIS-F ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ Ελλάδασ και 
Κφπρου. 
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3. ΔΙΑΡΘΡΩΘ/ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» 

 

1.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1.1.1 Γενικά 
Ο ανάδοχοσ καλείται να: 
1. Σχεδιάςει, υλοποιιςει, λειτουργιςει και υποςτθρίξει τεχνικά και γραφιςτικά τθν ιςτοςελίδα τθσ πράξθσ 

ERMIS-F  (παραδοτζο 2.4.1) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ. Συγκεκριμζνα από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 30-6-2020. Τισ εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελζςει αναβακμίηοντασ 
(upgrade)  τθν 1θ ζκδοςθ του υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ (www.ermis-f.eu) που βρίςκεται ιδθ ςε λειτουργία.  

 
2. Σχεδιάςει (με μεταδεδομζνα), υλοποιιςει, λειτουργιςει και υποςτθρίξει τθν βάςθ «πρωτογενοφσ υλικοφ» 

(ψθφιακό αποκετιριο) τθσ πράξθσ ERMIS-F (παραδοτζο 2.4.2) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ. 
Συγκεκριμζνα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 30-6-2020.  
 

3. Τισ εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελζςει ενοποιϊντασ ι διαςυνδζοντασ κατάλλθλα: 
(α) το περιεχόμενο (ι και τμιματα/modules) τθσ ιςτοςελίδασ και 
(β) τθν «βάςθ πρωτογενοφσ υλικοφ» που κα υλοποιιςει, με το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα  τθσ υπθρεςίασ του 
ERMIS-F, το οποίο αποτελείται από: 

 Γεωγραφικό Portal (geo-portal) Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων 

 Βάςθ Γνϊςθσ 

 Εφαρμογι πλθκοποριςμοφ (crowdsourcing app) 

 Εφαρμογι Κοινωνικοφ Δικτφου (social media app) 

 Σφςτθμα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ 

 Εφαρμογι Single Sign-On (SSO app) 
 

Για τθν παρακολοφκθςθ των τεχνικϊν κατευκφνςεων υλοποίθςθσ του ζργου θ ΔΥΒΑ κα ςυνεπικουρείται από 
τον Υπεφκυνο του Ρακζτου Εργαςίασ 2 (ΡΕ 2) Δθμοςιότθτα και Ρλθροφόρθςθ, ο οποίοσ κα παρακολουκεί τθν 
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ,  κα ςυνεργάηεται με τον Ανάδοχο του ζργου για τθν παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν 
και κα ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για πικανζσ βελτιϊςεισ/διορκωτικζσ ενζργειεσ πριν τθν παραλαβι 
του κάκε παραδοτζου. 
 
1.1.2. τόχοι  και Αναμενόμενα αποτελζςματα  
 
Στόχοσ του ζργου είναι:  
  
Α) ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία μια λειτουργικισ ιςτοςελίδασ, ςε ελλθνικά και αγγλικά (επιλεγμζνα τμιματα 
και υλικό), με πρόβλεψθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για ΑΜΕΑ. Θ ιςτοςελίδα του ζργου πρζπει να είναι εφχρθςτθ 
και να παρζχει τθν πλθροφορία που ενδιαφζρει τον επιςκζπτθ (ςτοιχεία  που να αφοροφν ενεργοφσ πολίτεσ, 
νζουσ, επαγγελματίεσ   κακοδθγϊντασ τον ςτισ επιμζρουσ εφαρμογζσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ERMIS-F 
(geo-portal) όταν αυτζσ τεκοφν ςε χριςθ (Βάςθσ Γνϊςθσ, Κοινωνικό Δίκτυο και πλθκοποριςμοφ κ.α.),  ςτα τζλθ 
2019.   
  
Θ πρϊτθ ζκδοςθ του  δικτυακοφ τόπου του ERMIS-F,  ιδθ λειτουργεί ςτο https://ermis-f.eu/ από τον Ιοφνιο 
του 2018 και είναι ζνα ςθμείο αναφοράσ για τθν Ομάδα Υλοποίθςθσ του ERMIS-F αλλά και τθν κοινι γνϊμθ.   

https://ermis-f.eu/
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Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα πρζπει να εξυπθρετεί τισ ακόλουκεσ ανάγκεσ:  

 
 Ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ και των επιμζρουσ ομάδων ωφελοφμενων,  με επικοινωνιακοφσ 
ςτόχουσ,  όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο Στρατθγικό Ρλάνο Επικοινωνίασ τθσ Ρράξθσ (το οποίο κα 
κοινοποιθκεί ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ) 
 Διαςφνδεςθσ, νοϊντασ τόςο τθν εςωτερικι επικοινωνία τθσ Ομάδασ του Ζργου, όςο και τθσ 
Εξωτερικισ  Επικοινωνίασ και ειδικότερα διαςυνδζοντασ το ERMIS-F με τθν ευρφτερθ επιςτθμονικι 
κοινότθτα και τισ επιμζρουσ ομάδεσ - ςτόχουσ (ωφελοφμενοι) (όπωσ αναλφονται ςτο Στρατθγικό Ρλάνο 
Επικοινωνίασ τθσ Ρράξθσ)  
 Ρροβολισ τθσ πράξθσ  
 Δθμιουργίασ κόμβου ενθμζρωςθσ για κζματα πλθμμυρικϊν φαινομζνων  
 Ενθμζρωςθσ των ςτρατθγικϊν εταίρων τθσ Ρράξθσ (Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ 
Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδοσ - Κφπρου Interreg V-A) για τθν εξζλιξθ τθσ Ρράξθσ  
 Διάχυςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων, όπωσ διαγωνιςμοί τθσ Ρράξθσ  
 Δθμιουργίασ ανκρϊπινου δικτφου,  γφρω από τα κζματα πλθμμφρασ, και γενικότερα τισ φυςικζσ 
καταςτροφζσ, με δράςεισ που κα κοινοποιοφνται  μζςω διαδικτφου και ςε ςυνδυαςμό με τθν Εφαρμογι 
Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και πλθκοποριςμοφ.  

  
Β) ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία μιασ Βάςθσ «Ρρωτογενοφσ Υλικοφ» που κα  ςυγκεντρϊνει ςε ζνα ςθμείο όλο 
το πρωτογενζσ υλικό που παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ Ρράξθσ. Θα τροφοδοτείται και κα τροφοδοτεί με 
υλικό (και με μεταδεδομζνα) από και προσ τθν ομάδα του ζργου, τθ Βάςθ Γνϊςθσ, τθν εφαρμογι 
crowdsourcing, και τθν εφαρμογι Κοινωνικοφ Δικτφου. Θα ςυνδζεται με το διαδικτυακό τόπο www.ermis-f.eu 
και κα τροφοδοτεί όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ επικοινωνίασ (όπωσ αναλφονται ςτο Στρατθγικό Ρλάνο 
Επικοινωνίασ τθσ Ρράξθσ) του ERMIS-F. Θ Βάςθ «πρωτογενοφσ υλικοφ» κα είναι εφχρθςτθ και εφκολα 
προςβάςιμθ  μζςω διαδικτφου από τθν ομάδα ζργου, ςωςτά δομθμζνθ, παρζχοντασ δυνατότθτα αναηιτθςθσ.  
 
Τόςο κατά τθ ςχεδίαςθ όςο και κατά τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρράξθσ και τθσ «Βάςθσ πρωτογενοφσ 
υλικοφ» ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με τουσ Υπευκφνουσ των Ρακζτων Εργαςίασ (ΡΕ) 2, 3, 4, 5 και 6 
ωσ προσ τα εξισ:  
  

ΡΕ 2  Δθμοςιότθτα και πλθροφόρθςθ  Λειτουργικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ, προδιαγραφζσ 
περιεχόμενο, λειτουργία website και “Βάςθσ Ρρωτογενοφσ 
Υλικοφ”  

ΡΕ  3  Ανάπτυξθ και Λειτουργία 
Ρρότυπθσ Δθμόςιασ 
Υποςτθριηόμενθσ Διαδικτυακισ 
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
Ρεριβαλλοντικϊν Κίνδυνων με 
ζμφαςθ τισ Ρλθμμφρεσ  

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ “Βάςθσ Ρρωτογενοφσ Υλικοφ”  

ΡΕ 4  Ανάπτυξθ Κατανεμθμζνου 
Διαδικτυακοφ Γεωγραφικοφ 
Συςτιματοσ για τθ Διαχείριςθ 
Ρλθμμυρικοφ Κινδφνου (ERMIS-F 
Portal)  

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ διαςφνδεςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ των τεχνολογιϊν που κα χρθςιμοποιιςει ο 
ανάδοχοσ με αυτζσ που ζχουν τότε αποφαςιςκεί από τθν Ρράξθ 
για τισ διάφορεσ επιμζρουσ εφαρμογζσ  

ΡΕ 5  Βάςθ Γνϊςθσ Μζτρων και 
Εργαλείων Διαχείριςθσ 
Ρλθμμυρικοφ Κινδφνου  

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ διαςφνδεςθσ “Βάςθσ Ρρωτογενοφσ 
Υλικοφ” με Βάςθ Γνϊςθσ.   

ΡΕ 6  Εκτίμθςθ Ρλθμμυρικοφ Κινδφνου 
και Σφςτθμα Ζγκαιρθσ 
Ρροειδοποίθςθσ  

Ρροδιαγραφζσ αρχείων χαρτϊν  
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Θ ςχεδίαςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρράξθσ και τθσ “Βάςθσ Ρρωτογενοφσ Υλικοφ” κα ςυηθτθκεί με και κα τφχει τθσ 
ζγκριςθσ τθσ Ομάδα Διαχείριςθσ του ζργου. Κατά τθ διάρκειά του ζργου ο Ανάδοχοσ κα ζχει πλιρθ, 
εμπιςτευτικι πρόςβαςθ ςε όςα ςτοιχεία τθσ Ρράξθσ που χρειάηεται κακϊσ και ςυμμετοχι ςτισ τεχνικζσ 
ςυναντιςεισ όταν αυτό απαιτείται. 
 

1.1.3 Προδιαγραφζσ του διαδικτυακοφ τόπου τθσ Πράξθσ ERMIS-F, ζκδοςθ 0.2  

1.1.3.Α Περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ www.ermis-f.eu   

Ζχει αναπτυχκεί ςε WordPress και είναι ςε λειτουργία από τον Ιοφνιο του 2018. Βρίςκεται ςτο www.ermis-f.eu 
και περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ςελίδεσ/περιεχόμενα:  

Αρχικι Σελίδα    

ERMIS-F  Ριλοτικζσ Ρεριοχζσ  

Interreg Ελλάδα-Κφπροσ  

Ευαιςκθτοποίθςθ, Ενθμζρωςθ,. Εκπαίδευςθ, Συμμετοχι  

Αρχιτεκτονικι & Βιωςιμότθτα  

Ομάδα ERMIS-F  

Θ Υπθρεςία    Δθμόςια Διαδικτυακι Υπθρεςία ERMIS-F  

H Σθμαςία τθσ  

Σε ποιουσ Απευκφνεται  

Ρεριβαλλοντικοί Κίνδυνοι  Κλιματικζσ Αλλαγζσ  

Θ Ρλθμμφρα  

Σχζδια Διαχείριςθσ Ρλθμμφρασ  

Εκπαιδευτικό Υλικό    

Portal ERMIS-F  Βάςθ Γνϊςθσ  

Crowdsourcing Εφαρμογι  

Σφςτθμα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ  

ΝΕΑ  Είπαν για εμάσ  

Εκδθλϊςεισ  

Διαγωνιςμοί    

  

Θ ιςτοςελίδα είναι ςυνδεδεμζνθ με το κανάλι YouTube του ERMIS-F όπου βρίςκονται ανεβαςμζνα tutorials 
(εκπαιδευτικό υλικό).  

  

1.1.3.Β Προδιαγραφζσ αναβάκμιςθσ/επζκταςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ ermis-f.eu  

Ο Ανάδοχοσ που κα επιλεγεί κα αναλάβει τθν αναβάκμιςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ ιςτοςελίδασ ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ που αναφζρονται παρακάτω.  

http://www.ermis-f.eu/
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Γενικι Περιγραφι  

Ο Ανάδοχοσ κα παραλάβει τθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα και πρζπει να τθν εμπλουτίςει, αναπτφξει περεταίρω 
και να βελτιϊςει, ϊςτε αυτι να παρζχει πλιρθ εικόνα για τουσ ςτόχουσ του ERMIS-F, και τθν πορεία 
υλοποίθςθσ, πλθροφορίεσ για τουσ διαγωνιςμοφσ και τισ δράςεισ που πραγματοποιοφνται.  

  

Επιςθμάνςεισ  

 Δίγλωςςθ ζκδοςθ  

Οι κφριεσ ςελίδεσ του μενοφ κα πρζπει να είναι δίγλωςςεσ (Ελλθνικά-Αγγλικά) και θ μετάφραςθ κα 
είναι ευκφνθ του αναδόχου κακ’ όλθ τθν περίοδο ςυνεργαςίασ. Για τθν εκτίμθςθ του υλικοφ μπορείτε 
να δείτε ςτο ermis-f.eu. Τα επιμζρουσ αρχεία  δεν κα πρζπει να είναι μεταφραςμζνα.  

 

 Εγγραφι  

Ο επιςκζπτθσ κα μπορεί να πλοθγθκεί ςτθν ιςτοςελίδα ςαν ανϊνυμοσ επιςκζπτθσ ι ςαν 
εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ. Θ εγγραφι του κα είναι άπαξ για όλεσ τισ εφαρμογζσ δθλαδι κα 
χρθςιμοποιοφνται/απαιτοφνται τα ίδια ςτοιχεία χριςτθ (username/password) για ςφνδεςθ  του χριςτθ 
ςτισ επιμζρουσ εφαρμογζσ, όπωσ ςτθν Εφαρμογι Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, ςτθν Εφαρμογι 
Crowdsourcing και  ςτο γεωγραφικό portal ERMIS-F όταν αυτό είναι ςτθ φάςθ τθσ δοκιμαςτικισ 
λειτουργίασ.  

 

 Newsletter  

Θ ιςτοςελίδα κα δθμιουργεί Θλεκτρονικό Newsletter το οποίο κα μπορεί να είναι δθμόςια 
προςβάςιμο. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα για τμθματικι αποςτολι περιεχόμενου του ςε εγγεγραμμζνουσ 
χριςτεσ ςτουσ οποίουσ κα φτάνει ςαν «pop-up» μινυμα ανά δεκαπενκιμερο. Με τθν επιλογι να το 
ανοίξει κάποιοσ, κα μπαίνει ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο και κα μπορεί να οδθγείται ςτο πλιρεσ 
Newsletter και τθν ιςτοςελίδα.  

 

 Σχεδιαςμόσ  

Κακϊσ θ ιςτοςελίδα ςτο αρχικό ςτάδιο δεν προβλζπεται να ζχει πλικοσ φωτογραφικοφ υλικοφ κα 
πρζπει ο ςχεδιαςμόσ τθσ να αξιοποιεί τουσ χάρτεσ, τα γραφιματα ι ςκίτςα περιγραφισ τθσ Ρράξθσ, 
παρουςιάςεισ, και με ειδικό trailer να αναδεικνφονται ςτιγμιότυπα ςθμαντικά από τθν υλοποίθςθ του 
ERMIS-F.  

 

 Ραραγωγι ενδιάμεςου υλικοφ  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επεξεργαςτεί και να δθμιουργιςει μια ςειρά από ψθφιακά αρχεία που κα 
αξιοποιθκοφν από τθν ιςτοςελίδα του ζργου: βίντεο παρουςίαςθσ του ERMIS-F με υποτιτλιςμό, 
επεξεργαςία φωτογραφιϊν, βίντεο, χαρτϊν, δθμιουργία γραφικϊν και γραφθμάτων, διαδραςτικό 
ςκίτςο, βίντεο (πικανά animated παρουςίαςθ), με υποτιτλιςμό ςτα ελλθνικά, θχθτικι παρουςίαςθ - 
ςυνζντευξθ- του ERMIS-F  
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Περιεχόμενο/Τποςελίδεσ  

Οι υφιςτάμενεσ υποςελίδεσ κακϊσ και το περιεχόμενο τουσ κα εμπλουτιςκοφν ϊςτε να περιλαμβάνουν 
(ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) και με όλα τα κατάλλθλα keywords, hashtags και tags.  

  

Αρχικι ςελίδα  

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για τθν Ρράξθ (project overview) που κα λαμβάνουν υπόψθ και ΑΜΕΑ,  μζςω τθσ 
παραγωγισ και  ανάρτθςθσ ειδικά επεξεργαςμζνου υλικοφ. Το αρχικό περιεχόμενο κα δοκεί από τθν Ομάδα 
Ζργου, θ επεξεργαςία και προςαρμογι του κα γίνει από τον Ανάδοχο. Θ παρουςίαςθ κα αφορά:  

(α) βίντεο 3 ζωσ 5 λεπτϊν, με υποτιτλιςμό ςτα ελλθνικά (πρόβλεψθ ατόμων με προβλιματα ακοισ), 

(β) θχθτικι παρουςίαςθ-ςυνζντευξθ για τθν αναγκαιότθτα που ζρχεται να καλφψει θ Ρράξθ ERMIS-F 
(πρόβλεψθ για άτομα με προβλιματα όραςθσ), 

(γ) ςκίτςο/διάγραμμα που κα δίνει τα επιμζρουσ ςτάδια του ERMIS-F αλλά και τθσ χρθςιμότθτάσ του, με 
θχθτικι επεξιγθςθ και υποτιτλιςμό.  

  

Θ Αρχικι ςελίδα κα πρζπει να προβλζπει χϊρο, όπου ζνα μικρό πλικοσ των πιο πρόςφατων νζων /δελτίων 
τφπου κα πρζπει να εναλλάςςονται, αυτόματα, ενϊ κα δίνεται και θ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ επιλογισ τουσ 
με κζρςορα ποντικιοφ ι από τθν οκόνθ αφισ. Επίςθσ, ςε αυτι τθ ςελίδα, κα πρζπει να υπάρχουν ενδείξεισ 
νζων καταχωριςεων για όςο το δυνατόν περιςςότερεσ, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ επιλογζσ ανάρτθςθσ, 
προκειμζνου να δίνεται άμεςθ πλθροφόρθςθ για τα περιςςότερα δυνατά κζματα, με μια ματιά.   

  

Εςωτερικζσ ςελίδεσ  

Θ δομι κα γίνει με εναρμόνιςθ τθσ υπάρχουςασ και ανακατατάξεισ, ςε ςυμφωνία μεταξφ Αναδόχου και των 
ςυντονιςτϊν υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (Υπεφκυνου τθσ ΔΥΒΑ και του Ρακζτου Εργαςίασ 2). Ενδεικτικά, οι 
ςελίδεσ κα αναπροςαρμοςτοφν εντάςςοντασ νζα ςτοιχεία, ωσ παρακάτω:  

   

I. Σφνοψθ Ρράξθσ: τόςο με αρχείο (pdf) όςο και με διαδραςτικό ςκίτςο που παρουςιάηει τα επιμζρουσ 
παραδοτζα  και τισ ςυνζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ με ζμφαςθ ςτθν 
κινθτοποίθςθ ομάδων ςε τοπικό επίπεδο (Ραράρτθμα 2, «Ρλάνο Επικοινωνίασ»).  Θ πρωτογενισ 
πλθροφορία κα δοκεί από τθν Ομάδα Ζργου Ermis -F, ο Ανάδοχοσ κα επεξεργαςτεί, δθμιουργιςει και 
αναρτιςει το υλικό.  

II. Ραραδοτζα τθσ Ρράξθσ (Deliverables) (pdf, jpg, ι άλλθ διαδεδομζνθ μορφι αρχείων).  

III. Δικαιοφχοι του ERMIS-F: με ανακεϊρθςθ και ανάπτυξθ τθσ υπάρχουςασ παρουςίαςθσ (www.ermis-
f.eu/ omada-ermis-f/) προςκζτοντασ πλιρθ βιογραφικό κακϊσ και διαςφνδεςθ ςτθν προςωπικι 
ιςτοςελίδα και ςε δθμοςιεφςεισ των μελϊν τθσ Ομάδασ, όπου είναι δυνατόν.  

IV. Διαγωνιςμοφσ και προκθρφξεισ ςχετικζσ με τθν Ρράξθ από τουσ δικαιοφχουσ τθσ.  

V. Δράςεισ Κοινότθτασ ERMIS-F,  που κα αναρτϊνται ςε ειδικό χϊρο και κα πρζπει να αναδεικνφονται 
ςτθν κοινι γνϊμθ, με τθ δυνατότθτα ςυηθτιςεων γφρω από αυτζσ. Θ υποςελίδα αυτι κα πρζπει αν 
είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν υποςελίδα ΝΕΑ και ςτιγμιότυπα αυτισ να εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ ςελίδα 
τθσ ιςτοςελίδασ.  

VI. ΝΕΑ (Δραςτθριότθτεσ/Ανακοινϊςεισ/Δελτία Τφπου): ςε κάκε ανάρτθςθ κα πρζπει να υποςτθρίηεται 
τίτλοσ, κείμενο, επιςυναπτόμενο αρχείο και από καμία ωσ πολλζσ φωτογραφίεσ. Επειδι πρόκειται για 
τθν ομάδα με πολλζσ αναρτιςεισ, κα πρζπει να προβλεφκεί δομι οργάνωςθσ κατά ζτοσ και κατά μινα, 
κακϊσ και δυνατότθτα ςελιδοποίθςθσ - paging, όταν αυτά ξεπερνοφν ζνα οριςμζνο πλικοσ.  
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VII. ΜΜΕ (Press button):  με ανάρτθςθ υλικοφ χριςιμου για τα Μζςα Ενθμζρωςθσ, αλλά και όποιον κα 
ικελε να αξιοποιιςει υλικό (πχ αφίςα) τθσ Ρράξθσ, όπωσ και κα μπορεί να περιλαμβάνει  (ενδεικτικά 
και όχι περιοριςτικά):  

 Υλικό προβολισ και επικοινωνίασ ςε μορφι pdf & αρχεία εικόνασ και ιχου  

 Δελτία Τφπου  

 Αναφορζσ ςε τρίτουσ ςυνδζςμουσ  

Οι υποςελίδεσ media: κα είναι ςελίδεσ, οι οποίεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ όλων των 
αρχειοκετθμζνων media (φωτογραφίεσ ι βίντεο), οργανωμζνων με βάςθ τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ ι/και το 
κζμα. Ριο ςυγκεκριμζνα:   

Photo Albums   

 Δθμιουργία φωτογραφικϊν άλμπουμ, με μικρογραφίεσ , τίτλουσ, θμερομθνία ανάρτθςθσ, για 
ταξινομθμζνθ τοποκζτθςθ.   

 Λειτουργικόσ τρόποσ προβολισ των φωτογραφιϊν: θ παρακολοφκθςθ των φωτογραφιϊν (με 
χριςθ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ οκόνθσ) πρζπει να γίνεται με εφκολο και αναμενόμενο 
τρόπο,  ενϊ τα χειριςτιρια εναλλαγισ (εφόςον είναι διακριτά) κα πρζπει να διατθροφνται ςτθν 
ίδια κζςθ (κατά τθν εναλλαγι).   

 Ρροτείνεται να παράγονται αυτόματα (κατά τθν ανάρτθςθ) και μικρογραφίεσ φωτογραφιϊν, ϊςτε 
να επιτυγχάνεται επιτάχυνςθ τθσ εμφάνιςθσ, αλλά και μείωςθ του απαιτοφμενου bandwidth - ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να καταγράψει ςτθν προςφορά του αυτι τθ διαχείριςθ, όπωσ και το κατά πόςο 
οι μικρογραφίεσ μποροφν να διατθροφνται/ενςωματϊνονται ςτθ Βάςθ Δεδομζνων «Ρρωτογενοφσ 
Υλικοφ».   

Newsletters: Θ ςφνταξθ και το εικαςτικό του newsletter γίνεται από τθν Ομάδα Ζργου και δίνεται ωσ αρχείο 
ςτον Ανάδοχο. Ευκφνθ του Αναδόχου είναι θ εξαςφάλιςθ:  

 Αρχείου με τισ εκδόςεισ του newsletter.  

 Δυνατότθτα προβολισ online ι download ςε μθ επεξεργάςιμθ μορφι, για προβολι offline  

VIII. Αποςτολι επιλεγμζνων άρκρων -επιλογι που γίνεται από τθν Ομάδα Ζργου-  ςε 
μορφι pop up ςτα mail box εγγεγραμμζνων παραλθπτϊν.  

IX. Ρροβολι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ των Δράςεων ευρείασ ςυμμετοχισ από τισ περιοχζσ εφαρμογισ. Οι 
δράςεισ κα ζχουν κεματικι ςχετικά με τισ πλθμμφρεσ  και κα ςχεδιαςτοφν από τθν ομάδα του ΕRMIS-
F.  

X. Εκπαιδευτικό Υλικό: αναβάκμιςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποςελίδασ με δυνατότθτα ανά βιντεομάκθμα 
(tutorial) να μποροφν να προςτίκενται ςυηθτιςεισ που διοργανϊνει ζνασ διαχειριςτισ κακϊσ και 
επιπλζον υλικό όπωσ ςχετικι βιβλιογραφία και ςφνδεςμοι.  

XI. Δυνατότθτα λειτουργίασ ςυηθτιςεων μεταξφ των εγγεγραμμζνων επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ και τθσ 
Ομάδασ ζργου, με ςτόχο τθ διενζργεια ςυηθτιςεων που διοργανϊνει μζλοσ Ομάδασ του Ζργου 
(διαχειριςτισ τθσ ςυηιτθςθσ/forum). Οι ςυηθτιςεισ αυτζσ κα μεταφερκοφν ςτθν Εφαρμογι  
Κοινωνικϊν Δικτφων, μόλισ αυτι θ τελευταία ολοκλθρωκεί.  

XII. Σελίδα με χριςιμουσ ςυνδζςμουσ: όπωσ άρκρα/βίντεο και άλλο χριςιμο υλικό (ανάςυρςθ και ςφνδεςι 
του), ςυνδζςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, ςυνδζςεισ ςε Εκκζςεισ/ Συναντιςεισ/Συνζδρια ςυναφοφσ 
κεματολογίασ. 

XIII. Εςωτερικά αρχεία: για χριςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ. Αναβάκμιςθ 
ςτθν υφιςτάμενθ ζκδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ (πρόςβαςθ μόνο ςε templates) και διαςφνδεςθ με τθν Βάςθ 
Δεδομζνων «Ρρωτογενοφσ Υλικοφ». Ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει ζνα interface από όπου οι χριςτεσ 
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κα μποροφν να κάνουν ζνα query ςτα μεταδεδομζνα τθσ Βάςθσ Δεδομζνων «Ρρωτογενοφσ Υλικοφ» και 
κα λαμβάνουν το περιεχόμενο που αναηθτοφν.  

XIV. F.A.Q.: για τουσ επιςκζπτεσ, θ οποία κα είναι εφκολθ ςτθν χριςθ.   

XV. Επικοινωνία: υποςελίδα που κα περιλαμβάνει, εκτόσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ και χάρτθ 
τφπου Google map, με τθν ζνδειξθ τθσ κζςθσ των εταίρων του ERMIS-F, κακϊσ και φόρμα επικοινωνίασ 
με email. Θα παρζχει πρόβλεψθ τίτλου, κατθγορίασ κζματοσ και κειμζνου γα τουσ επιςκζπτεσ/πολίτεσ. 
Πλεσ οι επιλογζσ, οι οποίεσ περιζχουν πρόβλεψθ για αποςτολι δεδομζνων από τουσ επιςκζπτεσ, κα 
πρζπει να υποςτθρίηονται από ςφςτθμα captcha (ι αντίςτοιχο), για αποφυγι ειςόδου πλθροφοριϊν 
από robots.  

XVI. Εγγραφισ μελϊν: για πρόςβαςθ ςε υλικό και ςτισ δράςεισ ενθμζρωςθσ (newsletter κλπ). Θ λειτουργία 
αυτι κα γίνεται μζςω διαςφνδεςθσ με το LDAP όταν αυτό καταςτεί δυνατό.  

XVII. Χάρτθ ιςτοςελίδασ (site map).  

  

Ειδικζσ Προδιαγραφζσ Περιεχομζνου και τεχνικζσ απαιτιςεισ  

Στθν παραπάνω παράγραφο δίνεται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, το εφροσ των υποςελίδων που πρζπει 
να περιλαμβάνει θ ιςτοςελίδα. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ και τα ακόλουκα ςθμεία:  

  

I. Θα πρζπει να προβλεφκεί χϊροσ για τθν εμφάνιςθ εκδθλϊςεων, με οριςμζνο διάςτθμα αυτόματθσ 
εμφάνιςθσ τουσ, πριν και μετά τθν διενζργειά τουσ, χϊροσ ειδικόσ για κάποια ςθμαντικι Ανακοίνωςθ, 
που κα εμφανίηεται/εξαφανίηεται αυτόματα, με βάςθ θμερομθνίεσ επιλογισ του διαχειριςτι, κ.α.  

 

II.  Θα πρζπει να προβλεφκεί θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ banner (και κινοφμενων) με εςωτερικά ι 
εξωτερικά links, είτε μόνιμα, είτε με ςυγκεκριμζνθ διάρκεια (αυτόματθ απόκρυψθ με τθ λιξθ τθσ) και 
με προκακοριςμζνεσ διαςτάςεισ. Αυτοί οι χϊροι, να ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογισ μεταβλθτοφ φψουσ, 
για εμφάνιςθ είτε όλου του περιεχομζνου του banner, είτε τμιματόσ του (ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, να 
είναι εμφανζσ ςτον επιςκζπτθ θ φπαρξθ και ο τρόποσ μετακίνθςθσ ςτο περιεχόμενο που δεν 
εμφανίηεται).  

III. Τα Banners κα εμφανίηονται ςε διάφορα προκακοριςμζνα ςθμεία ςτθν αρχικι ςελίδα (και ςε χϊρουσ 
κάποιων από τισ άλλεσ ςελίδεσ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι), με βαςικζσ λειτουργίεσ 
ελζγχου τθσ ςειράσ τοποκζτθςθσ και τθσ εμφάνιςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου και χρονικοφ 
διαςτιματοσ), από τουσ διαχειριςτζσ.   

 

IV. Χάρτθσ Ελλάδασ-Κφπρου επιλζξιμων Ρεριφερειϊν: με τθν επιλογι του πάνω ςτον χάρτθ ο επιςκζπτθσ 
να μεταφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Interreg, των εταίρων, και των Ρεριφερειϊν τουσ.   

 

V. Θμερολόγιο που κα περιλαμβάνει με διαφορετικό χρωματιςμό ορόςθμα του ERMIS-F, όπωσ:  

 Συνζδρια και εκδθλϊςεισ: κα πρζπει να υποςτθρίηεται θ ανάρτθςθ υλικοφ για  τθν ενθμζρωςθ του 
κοινοφ, πριν τθν διεξαγωγι (χϊροσ, θμερομθνία-διάρκεια, πρόςκλθςθ, πρόγραμμα, κλπ), αλλά και για 
τθν ανάρτθςθ υλικοφ, μετά τθ διεξαγωγι (φωτογραφίεσ, βίντεο, ομιλίεσ, παρουςιάςεισ).   

 Διακθρφξεισ/Διαγωνιςμοί: κα πρζπει να υποςτθρίηεται αυτι θ κατθγορία ανάρτθςθσ, με ςαφι ζνδειξθ 
τθσ θμ/νίασ-ϊρασ λιξθσ, του προχπολογιςμοφ και ιδιαίτερθ ζνδειξθ για όςεσ είναι ςε ιςχφ. Οι 
διακθρφξεισ, από τθν ανάρτθςι τουσ, μζχρι και τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ κα πρζπει να εμφανίηονται 
και ςτθν Αρχικι ςελίδα, αυτόματα (χωρίσ παρζμβαςθ του χριςτθ).   
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V. Ππου προβλζπεται ανάρτθςθ φωτογραφιϊν, αυτζσ κα πρζπει να αναςχθματίηονται (resize) αυτόματα 
από το ςφςτθμα ανάρτθςθσ, χωρίσ τθν ςυμμετοχι του αναρτθτι, με αυτι τθν εργαςία. Το μζγεκοσ, που 
κα επιλεγεί, κα πρζπει να ακολουκεί τισ τρζχουςεσ ςυνικεισ πρακτικζσ (και αν κρικεί απαραίτθτο να 
ηθτείται θ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ).   

 

VI. Θα προβλεφκεί θ δυνατότθτα δθμιουργίασ δθμοςκοπιςεων υπό τθ μορφι polls, και αποςτολισ τουσ 
ςε χριςτεσ και λίςτα αποδεκτϊν τθσ ομάδασ ζργου.  

 

VII. Θ υποςελίδα forum (διαλόγου) κα πρζπει να ςυνεργάηεται με ειδικό υποςφςτθμα εγγραφισ χρθςτϊν 
(εγγεγραμμζνα μζλθ) που να παρζχει δυνατότθτα ςτα μζλθ (α) Συμμετοχισ ςτο forum και (β) 
Ανάρτθςθσ δθμοςιεφςεων (ςε ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ). Λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ λειτουργίασ 
εγγραφισ μελϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςκεί με τθν ομάδα ζργου και να ςυμμορφωκεί με 
τα πρότυπα και τισ προδιαγραφζσ που κα του τεκοφν λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τισ ανάγκεσ 
διαχείριςθσ χρθςτϊν θ ομάδα ζργου κα αναπτφξει LDAP server  με τον οποίο κα πρζπει να ςυνεργαςτεί 
θ εφαρμογι forum τθσ ιςτοςελίδασ που κα αναπτφξει ο ανάδοχοσ.  

 

VIII. WEB Video   

Τοποκζτθςθ των video ςτο YouTube κανάλι του ERMIS-F και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρράξθσ, για προβολι 
ειδιςεων και πλάνων από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ι οποιουδιποτε άλλου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 
και εμφάνιςι τουσ από τθ ςελίδα των βίντεο, όπου κα φαίνονται μικρογραφίεσ, τίτλοι και το 
επιλεγμζνο βίντεο κα μπορεί να αναπαράγεται (ενςωματωμζνο) ςε μεγάλο μζροσ τθσ οκόνθσ.   

 

IX. Tutorials   

Power point presentations & videos. Τα βιντεομακιματα κα μαγνθτοςκοποφνται από τθν Ομάδα ζργου 
ενϊ θ επεξεργαςία ιχου και εικόνασ κα γίνεται από τον Ανάδοχο.  

 

X. Ομαλι (προςαρμοςμζνθ) λειτουργία ςε οκόνθ Θ/Υ, tablet και ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ.  

 

XI. Υποςτιριξθ ςτθν απρόςκοπτθ κακθμερινι λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ. 

 

XII. Γραφιςτικι και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ αναγκϊν τθσ Ρράξθσ (προςαρμογϊν υλικοφ)- περίπου 20 
ϊρεσ μθνιαίωσ. Εντόσ τθσ απαίτθςθσ αυτισ εντάςςεται και θ ακόλουκθ υποχρζωςθ: ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να επεξεργαςτεί και να δθμιουργιςει τα παρακάτω πολυμζςα που κα ενςωματωκοφν/ 
αξιοποιθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα (περιγραφι και εκτίμθςθ για τθν ποςότθτά τουσ ςτθ διάρκεια του ζργου 
ακολουκεί):  

 βίντεο παρουςίαςθσ του ERMIS-F, με υποτιτλιςμό (δίγλωςςο Ελλθνικά/Αγγλικά) που κα περιλαμβάνει 
και animated γραφικά: 4 βίντεο με διάρκεια ζωσ 5min το κακζνα, 

 επεξεργαςία και επιμζλεια: ζωσ διακοςίων (200) φωτογραφιϊν, δζκα (10) βίντεο-tutorials (διάρκειασ 
ζωσ 8min), ςαράντα (40) χαρτϊν για αξιοποίθςθ, 

 δθμιουργία πενιντα (50) γραφικϊν και γραφθμάτων, 
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 3 διαδραςτικά ςκίτςα που παρουςιάηουν τα επιμζρουσ ςτάδια και τισ ςυνζργειεσ που απαιτοφνται για 
τθν υλοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ,  

 Επεξεργαςία θχθτικισ παρουςιάςεων-ςυνεντεφξεων του ERMIS-F: 10 διάρκειασ ζωσ 5 λεπτϊν. 

  

XIII. Στo πλαίςιο του ςθμείου ΧΙΙ, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςκεί με τθν ομάδα ζργου του ERMIS-F ϊςτε να 
διαμορφϊςει μια ενιαία αιςκθτικι, ςτυλ και οπτικι εικόνα ςτισ επιμζρουσ εφαρμογζσ που αποτελοφν 
το πλθροφοριακό ςφςτθμα του ERMIS-F, ϊςτε να μποροφν να αναγνωριςκοφν οι επιμζρουσ εφαρμογζσ 
ωσ τμιματα τθσ ςυνολικισ υπθρεςίασ ERMIS-F.   

 Ιςτοςελίδασ του ERMIS-F  

 Geo-portal  

 Βάςθ Δεδομζνων «Ρρωτογενοφσ υλικοφ»  

 Εφαρμογι Κοινωνικοφ Δικτφου, Ρλθκοποριςμοφ και Βάςθ Γνϊςθσ  

 Εφαρμογι ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ απαίτθςθ αυτι κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςτθν 1θ Φάςθ (1ο παραδοτζο) του ζργου, 
και να παραδοκεί ςχετικό υλικό (π.χ αρχεία για fonts, ccs, js, images, κλπ.) ϊςτε να ενςωματωκοφν 
γριγορα ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ που αναπτφςςονται ςτα πλαίςια τθσ Ρράξθσ. 

  

XIV. Αναγνωριςιμότθτα-Μθχανζσ Αναηιτθςθσ: ο Ανάδοχοσ με τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ κα φροντίηει ϊςτε θ 
ιςτοςελίδα να βρίςκεται ψθλά ςτισ  μθχανζσ αναηιτθςθσ.  

XV. Επικοινωνιακι ανάδειξθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του υλικοφ (εγχειριδίων, βίντεο, animation, άρκρα, 
εκπαιδευτικό υλικοφ)  αλλά και επιςτθμονικϊν άρκρων και χαρτϊν με ανάλυςθ για να 
ευαιςκθτοποιιςει τουσ ωφελοφμενουσ (ενδεικτικά: pop up, αυτοματοποιθμζνα κειμζνων για χριςθ 
μζςω των κοινωνικϊν δικτφων  tweeter/facebook/ linkedin). 

XVI. Υποςτιριξθ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία ατόμων με αναπθρία:    

 3 παρουςιάςεισ (ςε MP4 ζωσ 5 λεπτϊν) με κατάλλθλο υποτιτλιςμό που κα υποςτθρίηει βαρικοουσ, και 
κατάλλθλθ προςαρμογι για αμβλφωπεσ (ςφςτθμα DAISY). 

 Οι κεντρικζσ ςελίδεσ του Δικτυακοφ Τόπου να  είναι ΑΑ WCAG 2.0 compliance.   

 Θ προςαρμογι του υλικοφ (υποτιτλιςμόσ και επεξεργαςίασ του αρχείων ιχου) είναι υποχρζωςθ του 
αναδόχου.  

  

XVII. Δυνατότθτα αςφαλοφσ εγγραφισ μελϊν για πρόςβαςθ ςε υλικό και ςτισ δράςεισ ενθμζρωςθσ 
(Newsletter κλπ). Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα είναι SSO (Single Sign On) τόςο για τθν ιςτοςελίδα όςο και 
για τθν υπθρεςία ERMIS-F (όλεσ οι εφαρμογζσ τθσ) ϊςτε οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ με 
τθν λειτουργία τθσ υπθρεςίασ να είναι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ (ίδιο όνομα Χριςθ και Κωδικόσ 
Αςφαλείασ) τθσ υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςκεί με τθν ομάδα εργαςίασ του ΡΕ4 τθσ 
Ρράξθσ που κα αναπτφξει τον LDAP server ϊςτε να διευκολυνκεί θ μετάπτωςθ των ςτοιχείων. Ο 
διαχειριςτισ τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειρίηεται:    

 Ζγκριςθ χρθςτϊν    

 Διαγραφι απρεπϊν ςχολίων και μπλοκάριςμα απρεπϊν ςυμπεριφορϊν   

 Τιρθςθ απαιτιςεων (με ειδικό αίτθμα προσ τουσ χριςτεσ κατά τθν εγγραφι τουσ) τθσ Οδθγίασ GDRP  
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XVIII. Σθμαντικι παράμετροσ των υπθρεςιϊν του αναδόχου είναι θ δυνατότθτα μετάπτωςθσ επιλεγμζνων 
κεματικϊν ενοτιτων ι του περιεχομζνου τουσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ERMIS-F (γεωπόρταλ). 
Συγκεκριμζνα υποςελίδεσ με πλθροφορίεσ για τθν Ρράξθ, θ λειτουργία Βάςθ Δεδομζνων 
«Ρρωτογενοφσ Υλικοφ», θ λειτουργία forum ι το περιεχόμενο τθσ μαηί με τουσ χριςτεσ κα πρζπει να 
μεταφερκεί ςτο web-portal ERMIS-F.  

   

Κανονιςμοί και πρότυπα  

Θ ιςτοςελίδα κα πρζπει να:  

 Ακολουκεί κανόνεσ Δθμοςιότθτασ, όπωσ περιγράφονται ςτον Οδθγό Διενζργειασ Δράςεων 
Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ (& κανονιςμόσ ΕΕ 1303/2013 και ΕΡΔ) και ςτον Κανονιςμό 
Δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ Interreg V- A Ελλάδα- Κφπροσ. 

 

 Είναι ΑΑ WCAG 2.0 compliance και όςον αφορά ςτο επικυμθτό AAA compliance κα αξιοποιθκοφν οι 
πλθροφορίεσ του http://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance-reqs (WCAG 2.0).  

 

 Διαςφαλιςτεί με ςαφι τρόπο θ εφαρμογι του Κανονιςμοφ GDPR (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (Γενικόσ Κανονιςμόσ για 
τθν Ρροςταςία Δεδομζνων)  για τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ δράςεων του Δικτυακοφ Τόπου.  

  

 Συμμορφϊνεται με οποιαδιποτε ευρωπαϊκι νομοκεςία ι οδθγία εφαρμοςκεί κατά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. 

 
1.1.3.Γ. Προδιαγραφζσ τθσ Βάςθσ «Πρωτογενοφσ Τλικοφ»   
Θ υπθρεςία ERMIS-F είναι ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ του πρόςβαςθ ςε 
ποικίλο περιεχόμενο ςε διάφορεσ διαμορφϊςεισ, ενϊ παράλλθλα δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν προβολι 
και επικοινωνία του.  
  
Θ Επικοινωνία (όπωσ αναλφεται ςτο Στρατθγικό Ρλάνο Επικοινωνίασ τθσ Ρράξθσ) που ζχει ςυγκεκριμζνουσ 
ςτόχουσ, ςυγκεκριμζνο και διαφορετικό κάκε φορά κοινό και κα κάνει χριςθ διάφορων μζςων 
επικοινωνίασ, πρζπει να ςτθρίηεται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο υλικό ςε διάφορεσ ψθφιακζσ μορφζσ 
αρχείων όπωσ ενδεικτικά:  
  

 Φωτογραφίεσ  
 Διαγράμματα  
 Βίντεο  
 Στοιχειϊδεισ πλθροφορίεσ (data)  
 Βαςικά κείμενα (νόμοι, οδθγίεσ)  
 Επιςτθμονικά άρκρα  
 Βζλτιςτεσ πρακτικζσ (αρχεία με κείμενο και φωτογραφίεσ)  
 Ψθφιακοφσ Χάρτεσ  
 Επεξθγιςεισ όρων  
 Animations  
 Θχθτικά ντοκουμζντα, κλπ.    
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Για τθν αποτελεςματικότθτα, τθν οικονομία και τθν ταχφτθτα ςτθν επικοινωνία είναι ςθμαντικό να 
δθμιουργθκεί μια διαδικτυακά προςβάςιμθ Βάςθ δεδομζνων «πρωτογενοφσ υλικοφ», κα περιζχει ςε ζνα 
και μόνο ςθμείο όλο το υλικό τθσ Ρράξθσ και που αφορά τισ πλθμμφρεσ γενικά (ειδικότερα και υλικό που 
να αναφζρεται ςτισ περιοχζσ τθσ Ρράξθσ ERMIS-F).  Το υλικό τθσ Βάςθσ δεδομζνων «πρωτογενοφσ 
υλικοφ» κα πρζπει να είναι προςβάςιμο και διαχειρίςιμο από μια ομάδα αποκεντρωμζνθ (Κριτθ, Λζςβο, 
Κφπρο) και που περιλαμβάνει μζλθ που μπορεί να μθν είναι ειδικοί είτε ςε βάςεισ δεδομζνων είτε ςε 
κζματα επικοινωνίασ.  
  
Θ Βάςθ «Ρρωτογενοφσ Υλικοφ» για τισ πλθμμφρεσ κα πρζπει να ζχει καταχωρθμζνο και  
αρχειοκετθμζνο (indexed) το υλικό με τρόπο που να κάνει εφκολθ τθν εξεφρεςθ του, π.χ. «μια 
φωτογραφία που να δείχνει πϊσ μια δενδροφφτευςθ προςτάτεψε μια γειτονιά από πλθμμφρα» ι «ζνα 
βίντεο που να δείχνει τθν αποτελεςματικότθτα των ςάκων με άμμο» ι «των πολεοδομικϊν κανονιςμϊν 
που προςτατεφουν τα ρζματα από δόμθςθ» κοκ. Ο Ανάδοχοσ με τθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ ζργου κα 
καταλιξει ςτα κατάλλθλα μεταδεδομζνα, τα οποία κατ’ ελάχιςτο κα είναι ςυμβατά με το πρότυπο Dublin 
Core.   
  

1. Χαρακτθριςτικά του Αποκετθρίου  
Ο Ανάδοχοσ μετά από ανάλυςθ αναγκϊν, εννοιολογικι ςχεδίαςθ, φυςικι ςχεδίαςθ, κα δθμιουργιςει και 
υποςτθρίξει μια πολυμεςικι βάςθσ δεδομζνων με διαδικτυακι πρόςβαςθ.  Θ Βάςθ Δεδομζνων 
Ρρωτογενοφσ Υλικοφ (Αποκετιριο) κα πρζπει να είναι:   
    
(α) προςβάςιμθ μζςω διαδικτφου (τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου) ςε όλουσ τουσ δικαιοφχουσ και 
ςυνεργάτεσ τθσ Ρράξθσ και που κα παράγουν υλικό για δράςεισ επικοινωνίασ πχ: να  ςυνκζςουν τα 5 
τεφχθ του ενθμερωτικοφ δελτίου, να ετοιμάςουν τα βίντεο, τθν αφίςα, να ςχεδιάςουν μακιματα για τα 
ςχολεία και τισ διαδραςτικζσ διαςυνοριακζσ εκδθλϊςεισ, τισ δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο ι τισ παρουςιάςεισ 
ςε τοπικά ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ.   
   
(β) ευζλικτθ/φιλικι, ϊςτε να μπορεί ο κάκε πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ να προςκζςει-αποκτιςει- 
τροποποιιςει δεδομζνα τθσ Βάςθσ, μζςω κατάλλθλθσ διεπιφάνειασ χριςτθ.   
   
(γ) εφχρθςτθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ παραμετρικι αναηιτθςθ υλικοφ ζςτω και αν ο χριςτθσ δεν γνωρίηει 
τον πλιρθ τίτλο του αρχείου που ψάχνει (ανάςυρςθ με περιγραφι).  
  
(δ) με δυνατότθτα διαχείριςθσ ψθφιακϊν αρχείων όλων των τφπων.  
  
  

2. Διαςυνδζςεισ του Αποκετθρίου  
Θ Βάςθ «Ρρωτογενοφσ Υλικοφ» (Αποκετιριο) κα είναι ενταγμζνθ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Ρράξθσ 
www.ermis-f.eu  και κα ενταχκεί ςτο γεωγραφικό πλθροφοριακό ςφςτθμα (γεωπόρταλ) του ERMIS-F με 
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, κα παρζχει υλικό για τθ Βάςθ Γνϊςθσ Ρλθμμυρικοφ Κινδφνου (ΡΕ 5)  και κα 
τροφοδοτεί όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ επικοινωνίασ του ERMIS-F (βλ. Επικοινωνιακό Ρλάνο), 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ ανάρτθςθσ ςτα κοινωνικά δίκτυα ςτα οποία κα ςυμμετζχει θ 
πράξθ (π.χ. youtube, facebook κ.λπ.) . 

o Ρρζπει επίςθσ  να ςυνδζεται και να τροφοδοτεί όπου ταιριάηει τθν Βάςθ Γνϊςθσ (ΒΓ), το Κοινωνικό 
Δίκτυο (ΚΔ), τον Ιςτότοπο (Website) του ζργου και το γεωπόρταλ τθσ Υπθρεςίασ ERMIS-F.   

o Θα τροφοδοτείται (πρωτογενζσ υλικό και μεταδεδομζνα) με το δικό του πρόγραμμα παίρνοντασ 
υλικό από τθν ομάδα του ζργου, από τθ Βάςθ Γνϊςθσ, τθν Εφαρμογι  crowd sourcing, τθν 
Εφαρμογι Κοινωνικοφ Δικτφου ΚΔ και το Portal του ERMIS-F.   

   
   
 

http://www.ermis-f.eu/
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3. Περιεχόμενο τθσ Βάςθσ Δεδομζνων Πρωτογενοφσ Τλικοφ (Αποκετιριο)   
 
Το Αποκετιριο κα περιζχει ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά:   
   
 Οπτικοακουςτικό υλικό με κατάλλθλα μεταδεδομζνα:   
(α) φωτογραφίεσ  
(β) βίντεο  
(γ) αρχεία ιχου  
(δ) αρχεία animation  
 Αποκετιριο Νομοκεςίασ με κατάλλθλα μεταδεδομζνα. 
 Άρκρα με κατθγοριοποίθςθ (δθλ. κατθγορίεσ που αφοροφν τθν πρόβλεψθ κινδφνων, μζκοδοι 
βελτιςτοποίθςθσ παρζμβαςθσ κοινωνικϊν Δικτφων, Μελζτεσ, επιςτθμονικά άρκρα, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, 
μελζτεσ περιπτϊςεων κ.α.). Επειδι δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν όλεσ οι κατθγορίεσ κα πρζπει να 
προτακεί ζνα ευζλικτο και εφχρθςτο εργαλείο βιβλιοκικθσ αρχείων, που κα δίνει παράλλθλα το 
δικαίωμα να γίνεται μοίραςμα (ενθμζρωςθ) ότι προςτζκθκε κάποιο νζο ςτοιχείο αλλά και να παρζχει τθ 
δυνατότθτα ςχολιαςμοφ επ’ αυτοφ.  
 Διαγράμματα και Ψθφιακοφσ χάρτεσ, με κατθγοριοποίθςθ.   
 Αρχεία που αφοροφν μεταδεδομζνα (δθλ. εκπαιδευτικό υλικό για δράςθ, αρχεία ςε διαδικαςία 
επεξεργαςίασ για να ςυνδεκοφν με κάποιο από τα παραπάνω).   
 Βιβλιοκικθ ζτοιμου προσ χριςθ δευτερογενοφσ υλικοφ (ζντυπα, αφίςεσ, φωτογραφικά άλμπουμ, 
βίντεο κλπ). 
 Εςωτερικά ζγγραφα τθσ Ομάδασ Ζργου που κα αφοροφν templates, διαγωνιςμοφσ, δθλ. ζγγραφα ςε 
μορφι επεξεργάςιμθ αλλά και αναπαραγωγισ κ.α. 
 

 
1.1.4.Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ  
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων και τθν αποδοχι τουσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του 
Ζργου, αρχίηει θ Ρερίοδοσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. Στθν περίοδο αυτι το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί και κα 
λειτουργιςει ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ και τουσ χριςτεσ κάτω από 
πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον δεκαπζντε θμερϊν (πιλοτικι λειτουργία).  

Στθ φάςθ τθσ Ριλοτικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει τισ εξισ υπθρεςίεσ: 

 Βελτιϊςεισ τθσ εφαρμογισ  

 Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν  

 Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ  

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν  

 Υποςτιριξθ ςτον χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, κλπ. ςτ) Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του 

εξοπλιςμοφ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι προςφορά του υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά τθν δομι και 
οργάνωςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ  

 

1.1.5 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ   
Τμιμα των υπθρεςιϊν του Αναδόχου αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ ςτο Ρροςωπικό τθσ ΔΥΒΑ. 
Θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου για τθν ζνταξθ/αξιοποίθςθ 
του ςυςτιματοσ ςε λειτουργία. Στόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε αυτό το Ζργο είναι θ γριγορθ αφομοίωςθ των 
διαδικαςιϊν για τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ, τθν επικαιροποίθςθ των δεδομζνων.   
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Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ είναι οι εξισ:  
 θ κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του Φορζα Λειτουργίασ,   
 θ ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζναν ικανό πυρινα ςτελεχϊν του Φορζα Υλοποίθςθσ του 
Ζργου και των ςυνεργαηόμενων φορζων, οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το πζρασ του Ζργου τθ διαχείριςθ και 
τθν υποςτιριξθ όλων των λειτουργικϊν Ενοτιτων του ζργου ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.   
 θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων ςτουσ χριςτεσ και διαχειριςτζσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ, 
ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία τθσ πλιρουσ ζνταξισ του ςε παραγωγικι λειτουργία  
 θ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του 
ςυςτιματοσ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαλεία.  
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, κα πρζπει να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι Ρρόταςθ του το προτεινόμενο πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ, κακϊσ επίςθσ το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαίδευςθσ.  
  
1.1.6  Τπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και υντιρθςθσ  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ για τον διαδικτυακό τόπο και τθν 
Βάςθ πρωτογενοφσ υλικοφ που περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:  
Το Χρονικό διάςτθμα (ςε χρόνια) για εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (παροχι δωρεάν ςυντιρθςθσ)   ορίηεται ςε 
ζνα (1) ζτοσ για το ςφνολο του ζργου.  
Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Αναδόχου 
είναι οι παρακάτω:  

 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ τθσ πφλθσ και των υποςυςτθμάτων τθσ. 
 Εφρυκμθ λειτουργία τθσ πφλθσ ςε βάςθ 24 x 7. 
 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs). Κατόπιν ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ από τον φορζα, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ μιάσ 
θμζρασ από τθν αναγγελία εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ 
τρίτων.  
 Εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.  
 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων 
του υλικοφ και λογιςμικοφ.  
 Υπθρεςία Help Desk για τουσ χριςτεσ τθσ ΔΥΒΑ. 

 

 
1.2 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Ο Ανάδοχοσ απαιτείται να προβεί: (α) ςε ανάλυςθ αναγκϊν, ςχεδίαςθ, μεκοδολογία υλοποίθςθσ, 
χρονοδιάγραμμα,  και υποςτιριξθ του διαδικτυακοφ τόπου τθσ πράξθσ ERMIS-F, και (β) ανάλυςθ αναγκϊν, 
εννοιολογικι ςχεδίαςθ, φυςικι ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ και υποςτιριξθ μιασ πολυμεςικισ βάςθσ δεδομζνων 
«Ρρωτογενοφσ Υλικοφ» με διαδικτυακι πρόςβαςθ.  
  
Στθν Τεχνικι Ρρόταςθ κα πρζπει να περιλάβει:  
  

 Το ςχζδιο του για τθν ανάπτυξθ του διαδικτυακοφ τόπου, τα κατάλλθλα λογιςμικά που προτίκεται να 
χρθςιμοποιιςει, το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ δομισ αυτισ, ϊςτε να επιτευχκεί ενιαία διαχείριςθ και 
επεξεργαςία όλων των απαιτιςεων.  
 Τισ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ του διαδικτυακοφ τόπου ςτο γεωπόρταλ του ERMIS-F.  
 Το ςχζδιο του για τθν ανάπτυξθ τθσ ειδικισ δομισ δεδομζνων, τα κατάλλθλα λογιςμικά που προτίκεται 
να χρθςιμοποιιςει, το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ δομισ αυτισ, ϊςτε να επιτευχκεί ενιαία αποκικευςθ, 
διαχείριςθ και επεξεργαςία όλων των απαιτοφμενων ειδϊν πλθροφορίασ.  
 Τον τρόπο διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, όςο και ςτισ δυνατότθτεσ αποκικευςθσ-περιγραφισ, 
πρόςβαςθσ και ανάκτθςισ τθσ.  
 Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ.  
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Στθν τεχνικι πρόταςθ του, πρζπει να αποδεικνφεται ότι ζχει κατανοιςει και προβλζψει τθν αντιμετϊπιςθ όλων 
των τεχνικϊν απαιτιςεων που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Θ Τεχνικι Ρρόταςθ δεν βακμολογείται, 
αλλά υποψιφιοι που δεν ζχουν υποβάλει Τεχνικι Ρρόταςθ ι που ζχουν υποβάλλει ελλιπι, αςαφι, υπό 
αίρζςθ, εκτόσ χρονοδιαγράμματοσ  ζργου ι που δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ κα αποκλείονται 
από τθ διαδικαςία. 
 

 

1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΘΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1.3.1 Εμπειρία υποψθφίου Αναδόχου/Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν υποψιφιοι οι οποίοι πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια εμπειρίασ και ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν:  

 Ζχουν υλοποιιςει ζργα που περιλαμβάνουν γεωγραφικζσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, επικαλυπτόμενα 
φφλλα διαδραςτικϊν χαρτϊν (Web map services, interactive maps with layers).   

 Ζχουν υλοποιιςει ζργα που περιλαμβάνουν αποκετιριο ςφνκετων πολυμεςικϊν και γεωγραφικϊν 
δεδομζνων (geographic and multimedia repositories). 

 Ζχουν υλοποιιςει ζργα ςφνκετου web portal που περιλαμβάνει δοςολθψίεσ (transactions) με το κοινό 
(εγγραφι χρθςτϊν, online υπθρεςίεσ).  

 Ζχουν υλοποιιςει ζργα γραφιςτικισ ψθφιακισ ςχεδίαςθσ και ειδικότερα: Ραραγωγι ταινιϊν και video, 
Γραφιςτικά, Media, Διαδραςτικζσ Εφαρμογζσ (sites κ.λπ.). 

 Ζχουν μζςο ελάχιςτο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τα τελευταία 3 χρόνια, τουλάχιςτον 100.000 €. 
  
 1.3.2  ύλζεζε & Δκπεηξία Οκάδαο Έξγνπ  
 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα 
διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει (ομάδα ζργου), με 
αναλυτικι αναφορά του αντικειμζνου και του χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο. Θα πρζπει ρθτϊσ να 
ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ του ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα 
αναλάβουν τθν απευκείασ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν 
διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου.  
  
Ριο ςυγκεκριμζνα ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι Ρρόταςθ του τουλάχιςτον 
τα ακόλουκα:  

 τθν διάρκρωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου με προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των υπο-ομάδων 
εργαςίασ,  

 το επίπεδο εμπειρίασ του κάκε ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου,  
 το ςυνολικό χρόνο απαςχόλθςθσ του εκάςτοτε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε Ανκρωπομινεσ (Α/Μ).  

  
Θ ομάδα ζργου πρζπει να ςτελεχϊνεται από μζλθ με τισ κατάλλθλεσ ςπουδζσ, εξειδίκευςθ και ικανι 
επαγγελματικι εμπειρία, θ οποία κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με τθ ςυμμετοχι ςε ζργα ανάλογου μεγζκουσ 
και ςχετικϊν τεχνολογιϊν.   
  
Λόγω τθσ ςυμπλοκότθτασ, θ ομάδα ζργου πρζπει να αποτελείται κατ’ ελάχιςτον από πζντε άτομα, για τα τρία 
εκ των οποίων πρζπει να πλθροφνται τα ακόλουκα κριτιρια εμπειρίασ:  
  

1. Να είναι υπάλλθλοι τθσ εταιρίασ, μζλθ Δ.Σ., ι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ που απαςχολοφνταν ςτθν εταιρία 
τουλάχιςτον τα τελευταία 3 χρόνια, αποδεικνυόμενα μζςω με των αμοιβϊν που ζλαβαν για τα ζτθ 
2016, 2017 και 2018.  

2. Ζνασ (1) Μθχανικόσ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ με μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ 
ςπουδζσ ςε ζνα από τα αντικείμενα του ζργου (Γεωγραφικά Συςτιματα, Αποκετιρια Δεδομζνων, 
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technical web developer) με ελάχιςτθ εμπειρία 10 ετϊν, εγγεγραμμζνοσ ςτο ΤΕΕ και με ςυμμετοχι ςε 
προθγοφμενα ζργα.  

3. Ζνασ (1) developer με  αποδεδειγμζνθ τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε software engineering.  
4. Ζνασ (1) ζμπειροσ γραφίςτασ με ςπουδζσ και εμπειρία ςε interactive multimedia, με ελάχιςτθ εμπειρία 

10 ετϊν.  
  
Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ ςτο ζργο, το 
αντικείμενο εργαςιϊν και τα ειδικά κακικοντα που κατά περίπτωςθ κα αναλάβουν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ 
κλπ., ενϊ ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν, κα παρατίκεται τυποποιθμζνο ςυνοπτικό βιογραφικό ςθμείωμα, 
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙV τθσ παροφςασ.  
  
Θ ςφνκεςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ του 
ζργου.  
  
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να επιτελζςουν 
επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο υποςτθρικτικό τουσ ρόλο, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ 
που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ.  
  
Θ υποβολι προςφοράσ κα πρζπει να αφορά όλεσ τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ. Θ προςφορά δεν πρζπει να 
υπερβαίνει το ποςό του προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των απαραίτθτων κρατιςεων). 
  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. 

 

 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ» 

 

2.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Με βάςθ τα Ραραδοτζα 1.4.4.Β, 2.4.1.Α & Γ, 2.4.2. Α & Γ, 2.4.3. Α & Γ, 3.4.2.Α & Δ, 3.4.3.Α & Δ, 6.4.2.Α τθσ 
Ρράξθσ «Διαδικτυακι υπθρεςία περιβαλλοντικϊν κινδφνων – Ρλθμμφρεσ (ERMIS – F)», ο ανάδοχοσ του ζργου 
υποχρεοφται να υλοποιιςει τισ κάτωκι ενζργειεσ : 

i. Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ για λογαριαςμό τθσ ΔΥΒΑ μιασ (1) ςυνάντθςθσ με τουσ εταίρουσ του ζργου για 

τθ διαχείριςθ/παρακολοφκθςθ/υλοποίθςθ του Ζργου, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραραδοτζο 1.4.4.Β του 

ζργου. 

Θ ςυνάντθςθ κα είναι διάρκειασ τριϊν (3) θμερϊν ςτθ Μυτιλινθ, και κα περιλαμβάνει ςυμμετζχοντεσ 

από όλουσ τουσ εταίρουσ και εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, και κα διοργανωκεί όποτε κρικεί 

αναγκαίο από τθν ανακζτουςα Αρχι ςτθ διάρκεια του Ζργου. Επίςθσ δφναται να ςυμμετάςχουν 

εκπρόςωποι δθμόςιων φορζων και επιμελθτθρίων, ΜΚΟ, ανεξάρτθτοι επαγγελματίεσ/ επιςτιμονεσ, 

εκπρόςωποι τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ κ.α .Ο αρικμόσ των ςυμμετοχόντων κα είναι περίπου 50 

άτομα. Μζροσ τθσ ςυνάντθςθσ κα πραγματοποιθκεί ςε περιοχι εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων 

και εφαρμογισ του προγράμματοσ με μετακίνθςθ με ποφλμαν εκτόσ Μυτιλινθσ (μετ’ επιςτροφισ). 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εφρεςθ κατάλλθλου χϊρου διεξαγωγισ τθσ τριιμερθσ ςυνάντθςθσ, τθν 
παροχι αναλϊςιμων (γραφικά και θλεκτρονικά αναλϊςιμα κ.λπ.) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, το catering - 
διατροφι για τρεισ θμζρεσ των ςυμμετεχόντων, τα ζξοδα μετακίνθςθσ  με ποφλμαν των 
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ςυμμετεχόντων από τθ Μυτιλινθ προσ τθν προαναφερόμενθ περιοχι εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν 
φαινομζνων (μετ’ επιςτροφισ).   

ii. Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ και υλοποίθςθσ εκδθλϊςεων ςτθ Μυτιλινθ για λογαριαςμό τθσ ΔΥΒΑ, όπωσ 
περιγράφονται ςτο Ραραδοτζο 2.4.3.Γ του Ζργου. Οι προβλεπόμενεσ από το Ζργο εκδθλϊςεισ/δράςεισ 
εςτιάηουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και κινθτοποίθςθ –«εκπαίδευςθ» ςτθ χριςθ/αξιοποίθςθ 
του ςυςτιματοσ ERMIS-F, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των επιμζρουσ ομάδων (κοινό - ςτόχοσ), 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκάςτοτε Φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου. Θ Επικοινωνία του ζργου ERΜΙS-F 
υλοποιείται ςε τρεισ φάςεισ και ανάλογα αναπτφςςονται επικοινωνιακοί ςτόχοι και διενεργοφνται οι 
εκδθλϊςεισ τοπικά και με διαςυνοριακό χαρακτιρα:  
Α Φάςθ:  Λειτουργία τθσ δοκιμαςτικισ ζκδοςθσ, ςτθν οποία δρουν και πειραματίηονται επιλεγμζνεσ 
ομάδεσ ςτοχευόμενου κοινοφ. Κατά τθ Φάςθ Α, θ επικοινωνία ςτοχεφει να ευαιςκθτοποιιςει και να 
ενθμερϊςει τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τουσ Φορείσ, Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ και Οργανϊςεισ των 
περιοχϊν που ςυμμετζχουν, τθν επιςτθμονικι και τθν ευρφτερθ κοινότθτα για το ζργο, τθν ανάγκθ που 
ζρχεται να καλφψει, τα οφζλθ που κα αποδϊςει. Στθ φάςθ αυτι ξεκινοφν, ανά ςτοχευόμενο κοινό και 
υλοποιοφνται δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ δικζσ τουσ 
προτεραιότθτεσ, τοπικά και διαςυνοριακά (Ομάδεσ εςτιαςμζνου κοινοφ-ςτόχου).  
Β Φάςθ:  Λειτουργία τθσ Δοκιμαςτικισ ζκδοςθσ τθσ Ρρότυπθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ με ενςωμάτωςθ 
όλων των περιοχϊν που ςυμμετζχουν ςτο ζργο. Στθ φάςθ αυτι υλοποιοφνται επιδείξεισ του 
ςυςτιματοσ μζςω εςτιαςμζνων δράςεων /εκδθλϊςεων τοπικά και διαςυνοριακά και υλοποιοφνται 
δράςεισ προςζλκυςθσ ενδιαφζροντοσ ωσ προσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ανά κοινό-ςτόχο.   
Γ Φάςθ:  Στόχοσ Επικοινωνίασ θ κινθτοποίθςθ των δυνθτικά ωφελοφμενων ομάδων και των ΜΜΕ για 
τθν πορεία του ζργου, υποςτθρικτικι λειτουργία ςε hands on workshops και εκπαιδεφςεισ ανά κοινό - 
ςτόχο ςτθν νζα Δθμόςια Υπθρεςία. Κινθτοποίθςθ ςχολικισ κοινότθτασ ςε διαςυνοριακζσ δράςεισ 
διάχυςθσ. Οι Δράςεισ ςε αυτι τθ φάςθ μεριμνοφν να ενςωματϊςουν τθ λειτουργία τθσ Νζασ Δθμόςιασ 
Υπθρεςίασ ςε χϊρουσ ΟΤΑ (π.χ. ςτα ΚΕΡ, Δθμοτικά καταςτιματα κ.λπ.).  
 
Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει το ςχεδιαςμό/διοργάνωςθ/ υλοποίθςθ 
των ακόλουκων εκδθλϊςεων / δράςεων : 
7 ςυναντιςεισ Ομάδων εςτιαςμζνου κοινοφ – ςτόχου (ολιγομελείσ ομάδεσ ζωσ 12 άτομα), 
6 Δράςεισ (ενθμζρωςθ/επίδειξθ/εκπαίδευςθ),  
1 κεντρικι εκδιλωςθ κινθτοποίθςθσ τοπικισ κοινωνίασ,  
1 βιωματικι δράςθ κινθτοποίθςθσ διαςυνοριακι. 

Τόποι διεξαγωγισ αυτϊν: Στθ Λζςβο, κατά προτίμθςθ ςε χϊρουσ που ανικουν ςτουσ ΟΤΑ ι ςε 
δθμόςιουσ φορείσ ϊςτε να δθμιουργείται το εικόνα τθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ, ενϊ για κεντρικζσ 
δράςεισ που απαιτοφν μεγάλο χϊρο κα γίνεται ενοικίαςθ χϊρου.  
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εφρεςθ κατάλλθλου χϊρου διεξαγωγισ των εκδθλϊςεων, τθν παροχι 
αναλϊςιμων (γραφικά και θλεκτρονικά αναλϊςιμα κ.λπ.) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, το catering (όπου και 
αν απαιτείται), τθ δθμοςιοποίθςθ των εκδθλϊςεων όπου απαιτείται και με τα μζςα που κα ορίςει θ 
ΔΥΒΑ, τθν παροχι διαφθμιςτικϊν/προωκθτικϊν ειδϊν αν απαιτθκεί. 

 Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει τθν κάλυψθ των δαπανϊν για τθ μετακίνθςθ - διατροφι 
– διαμονι ζξι εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων, που κα υποδειχκοφν από τθν Δ/νςθ Υδάτων Βορείου 
Αιγαίου και που κα κλθκοφν να ςυνειςφζρουν με τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία τουσ ςτθν αξιολόγθςθ 
του παραγόμενου ζργου και ςτθν υποβολι πρoτάςεων/βελτιϊςεων. Οι ανωτζρω εξωτερικοί 
εμπειρογνϊμονεσ κα προζρχονται από Δθμόςιουσ φορείσ, που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα 
αντιμετϊπιςθσ πλθμμυρικϊν κινδφνων (ενδεικτικά αναφζρεται : ςτελζχθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 
Υδάτων του ΥΡΕΚΑ, ςτελζχθ Δ/νςεων Υδάτων, ςτελζχθ Ρεριφερειϊν κ.α. Ωσ εκ τοφτου ο ανάδοχοσ κα 
αναλάβει τα ζξοδα αεροπορικισ μετακίνθςθσ προσ τθσ Μυτιλινθ με επιςτροφι ςτο τόπο διαμονισ των 
εμπειρογνωμόνων (ο οποίοσ κα είναι προοριςμόσ εντόσ τθσ Ελλάδασ), τα ζξοδα διαμονισ ςε 
ξενοδοχείο τουλάχιςτον τριϊν αςτζρων ςτθ Μυτιλινθ ζωσ και τρεισ μζρεσ και τα ζξοδα διατροφισ 
(μεςθμζρι και βράδυ) ζωσ και τρεισ μζρεσ.  
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iii. Υπθρεςίεσ (α) δοκιμαςτικισ και πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F ςτθ Μυτιλινθ για 
λογαριαςμό τθσ ΔΥΒΑ, όπωσ περιγράφονται ςτο Ραραδοτζο 3.4.2.Δ του Ζργου και (β)  δθμόςιασ 
λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F ςτθ Μυτιλινθ για λογαριαςμό τθσ ΔΥΒΑ, όπωσ περιγράφονται ςτο 
Ραραδοτζο 3.4.3.Δ του Ζργου.  

Για τισ Υπθρεςίεσ δοκιμαςτικισ και πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F ςτθ Μυτιλινθ, ο 
ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τθ ΔΥΒΑ, ςτα ακόλουκα: 

- Τθ δθμιουργία του Σθμείου εξυπθρζτθςθσ κοινοφ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F (ςτα γραφεία τθσ ΔΥΒΑ ςτθ 
Μυτιλινθ). 
- Τθν  πιλοτικι και δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ με 
προςωπικό ϊςτε να προβλθκεί θ χριςθ τθσ ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Βορ. Αιγαίου και τθ λειτουργία ςτο 
πλαίςιο αυτό και του ςθμείου εξυπθρζτθςθσ κοινοφ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F. 
- Τθν εκτφπωςθ χαρτϊν που κα ηθτοφνται ςφμφωνα με τθν πολιτικι χριςθσ που κα κακοριςκεί κατά τθ 
διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ. 
- Τθν εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου/Διεφκυνςθ Υδάτων Βορείου 
Αιγαίου, και των ςτελεχϊν των άλλων αυτοδιοικθτικϊν δικαιοφχων ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
Συμπεριλαμβάνει τθν εφαρμογι κοινωνικισ δικτφωςθσ για Ρεριβαλλοντικοφσ Κινδφνουσ και τθν 
εφαρμογι crowdsoursing για κινθτζσ ςυςκευζσ.  
 
Για τισ υπθρεςίεσ δθμόςιασ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F ςτθ Μυτιλινθ, ο ανάδοχοσ κα 
αναλάβει τθν υποςτιριξθ τθσ δθμόςιασ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτθν τελικι φάςθ υλοποίθςθσ του 
Ζργου, με ευκφνθ και υπό τθ ςυνεργαςία και κακοδιγθςθ τθσ ΔΥΒΑ, ωσ εξισ: 

- Μετάβαςθ από Δοκιμαςτικι & Ριλοτικι λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ ςτθ Δθμόςια λειτουργία. 

- Δθμόςια λειτουργία του ςυςτιματοσ και υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ με προςωπικό ϊςτε να 
προβλθκεί θ χριςθ τθσ ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Βορ. Αιγαίου.  

- Λειτουργία του ςθμείου εξυπθρζτθςθσ κοινοφ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F ςτθ Μυτιλινθ. 

- Εκτφπωςθ χαρτϊν που κα ηθτοφνται ςφμφωνα με τθν πολιτικι χριςθσ που κα κακοριςκεί κατά 
τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ λειτουργίασ. 

- Ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ με δεδομζνα ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ από τουσ 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

iv. Υπθρεςίεσ τεχνικισ/διοικθτικισ  υποςτιριξθσ τθσ ΔΥΒΑ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου ERMIS-F, όπωσ 
περιγράφονται ςτα Ραραδοτζα  2.4.1.Α, 2.4.2. Α, 2.4.3. Α, 3.4.2.Α, 3.4.3.Α και 6.4.2.Α του Ζργου. 

Για τισ υπθρεςίεσ τεχνικισ/διοικθτικισ υποςτιριξθσ τθσ ΔΥΒΑ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, ο 
ανάδοχοσ κα αναλάβει να επικουρεί το προςωπικό τθσ ΔΥΒΑ κατά τθ μελζτθ, τον ςχεδιαςμό, τον 
ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο όλων των παραδοτζων, με ευκφνθ και υπό τθ ςυνεργαςία και 
κακοδιγθςθ τθσ ΔΥΒΑ. 

 

2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΘΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει ςυνολικι πενταετι εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα που να πιςτοποιείται βάςει 

ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν (π.χ. ζγγραφα επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ από τον φορζα) και να διακζτει επιπλζον τθν 

απαραίτθτθ οργανωτικι και υλικοτεχνικι υποδομι για τθν πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ υλοποίθςθ του ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ  κα ςυςτιςει Ομάδα Ζργου, θ οποία κα απαρτίηεται κατ’ ελάχιςτον από τζςςερα (-4-) ςτελζχθ 

κατθγορίασ Ρ.Ε. για τθν ζγκαιρθ και τθν απαιτοφμενθ ποιοτικι υλοποίθςθ του ζργου.  

Ζνασ εξ αυτϊν κα είναι ο ςυντονιςτισ τθσ Ομάδασ Ζργου, ο οποίοσ κα διακζτει τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία 

ςε ηθτιματα διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. Πλα τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου 

κα πρζπει να ζχουν εμπειρία ςε υπθρεςίεσ ίδιου ι ςυναφοφσ αντικειμζνου με αυτά που αναφζρονται ςτθν 

παραπάνω περιγραφι.  
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Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ δφο εκ των ανωτζρω ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου με ειδικότθτεσ : 

1. ΡΕ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ ι ΡΕ Μθχανικοφ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγου, ι ΡΕ Διαχείριςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων, ι ΡΕ Γεωλογίασ ι ΡΕ Γεωγραφίασ, ι ΡΕ Επιςτιμθσ τθσ Θάλαςςασ, και 

επικυμθτι εξειδίκευςθ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου (McS, Διδακτορικό) ςε κζματα Διαχείριςθσ Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ 

2. ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ με επικυμθτι εμπειρία ςε ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ζργων, 

ενεργειϊν και μελετϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. και Εκνικοφσ Ρόρουσ και ςτθν υποςτιριξθ 

περιφερειακϊν και τοπικϊν δθμοςίων οργανιςμϊν, 

κα παρζχονται ςτθν ζδρα και ςυγκεκριμζνα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια του ζργου ςε κακθμερινι βάςθ (εκτόσ ςαββατοκφριακου - με χρόνο απαςχόλθςθσ τουλάχιςτον 6 

ϊρεσ/θμζρα). 

Θ ςφνκεςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ του 

ζργου. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να επιτελζςουν 

επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο υποςτθρικτικό τουσ ρόλο, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ διαδικαςία 

παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ 

που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. 

Εφόςον απαιτθκεί να γίνονται επιςκζψεισ των ανωτζρω δφο ςτελεχϊν ςε εμπλεκόμενουσ με το κζματα 

απαςχόλθςθσ φορείσ (Σχολεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ, Κζντα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δθμόςιουσ και 

Ιδιωτικοφσ Φορείσ κ.α) κακϊσ και ςε ςυναντιςεισ με τουσ εταίρουσ του ζργου (ςε Μυτιλινθ, Κριτθ και Κφπρο), 

θ δαπάνθ μετακίνθςθσ των ανωτζρω δφο ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κα βαρφνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι ςε περίπτωςθ όπου μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου αποχωριςουν από 

το ζργο, κα αντικαταςτακοφν άμεςα από ςτελζχθ τουλάχιςτον ίδιασ εμπειρίασ και προςόντων. 

 Θ υποβολι προςφοράσ κα πρζπει να αφορά όλεσ τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ. Θ προςφορά δεν πρζπει να 

υπερβαίνει το ποςό του προχπολογιςμοφ ανά υπθρεςία (ςυμπεριλαμβανομζνων των απαραίτθτων 

κρατιςεων). 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ, ςυνολικά. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Αρμόδιο όργανο, υπεφκυνο από πλευράσ Διεφκυνςθσ Υδάτων Β. Αιγαίου για τθν μερικι /ολικι παραλαβι του 
ζργου κα είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του ζργου, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ ΑΔΑ.  

 

ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» 

 

Α. Διαδικτυακόσ τόποσ τθσ πράξθσ ERMIS-F 

1ο Παραδοτζο: χεδίαςθ και υλοποίθςθ του αναβακμιςμζνου site 

Στθν πρϊτθ φάςθ του ζργου ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να ςχεδιάςει τθν αρχιτεκτονικι του διαδικτυακοφ 
τόπου, να ορίςει τισ λογικζσ ενότθτζσ του και τον γραφιςτικό ςχεδιαςμό του (διεπιφάνειεσ) και να παρουςιάςει 
τθν πλιρθ λειτουργικότθτά του διαδικτυακοφ τόπου όπωσ αυτι κα είναι ςτο παραδοτζο. Ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ολοκλθρϊςει τθν πρϊτθ φάςθ του παραδοτζου εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από 
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τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του διαδικτυακοφ τόπου είναι επικυμθτό να γίνει 
τμθματικά ϊςτε να παραδίδεται αυτόσ ςταδιακά ςε λειτουργία κατά τθ διάρκεια τθσ 1θσ φάςθσ του ζργου και 
να ολοκλθρωκεί με τθ λιξθ του τριμινου. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ κα είναι ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι και τον υπεφκυνο από 
τθν Ρράξθ ERMIS-F για τθν παροχι οδθγιϊν. Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει τον ςχεδιαςμό του διαδικτυακοφ 
τόπου ςτθν ανακζτουςα αρχι, ο οποίοσ κα εξεταςτεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ.  

Τα αποτελζςματα τθσ 1θσ φάςθσ κα διαμορφϊςουν και το πρϊτο ςκζλοσ του παραδοτζου 2.4.1 «Web-site 
ζργου και υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ». 

 

2ο Παραδοτζο: Λειτουργία του διαδικτυακοφ τόπου και βελτιϊςεισ 

Θ δεφτερθ φάςθ του ζργου κα παραδοκεί εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ. 
Θα αφορά τθν κακθμερινι λειτουργία, ςυντιρθςθ, εμπλουτιςμό του διαδικτυακοφ τόπου και τθσ 
διαμόρφωςθσ του περιεχομζνου του. Θα περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ που περιγράφονται ςτο  κεφάλαιο «1.1.3.  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ ΣΘ ΠΡΑΞΘ ERMIS – F, ΕΚΔΟΘ 0.2», κακϊσ και τισ εργαςίεσ 
βελτίωςθσ και διορκϊςεων που κα υποδείξει θ ανακζτουςα αρχι ςτον ανάδοχο, και που κα ζχουν προκφψει 
κατά τθν πραγματικι λειτουργία του διαδικτυακοφ τόπου. 

Τα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ φάςθσ του ζργου κα παρουςιάηονται ςταδιακά από τον ανάδοχο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι. Θ υπθρεςία ERMIS-F κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ κα λειτουργιςει πιλοτικά και 
δοκιμαςτικά με χριςτεσ τουσ δικαιοφχουσ τθσ Ρράξθσ και επιλεγμζνουσ φορείσ με ςκοπό τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων που κα χρθςιμεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F. Θ 2θ φάςθ του ζργου  κα 
ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του τετραμινου κατά το οποίο κα διαμορφωκεί και το δεφτερο τμιμα του παραδοτζου 
2.4.1 «Web-site ζργου και υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ». 

 

3ο Παραδοτζο: Τλοποίθςθ τθσ τελικισ ζκδοςθσ του διαδικτυακοφ τόπου 

Θ τρίτθ φάςθ του ζργου κα παραδοκεί εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ. Θα 
αφορά τθν κακθμερινι λειτουργία, ςυντιρθςθ, εμπλουτιςμό του διαδικτυακοφ τόπου και τθσ διαμόρφωςθσ 
του περιεχομζνου του. Θα περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ που περιγράφονται ςτο κεφάλαιο «1.1.3.  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ ΣΘ ΠΡΑΞΘ ERMIS – F, ΕΚΔΟΘ 0.2». Στθ φάςθ αυτι κα 
απαιτθκεί και θ ςυνεργαςία του αναδόχου με τθν ομάδα ζργου του ERMIS-F για τθν υλοποίθςθ των 
απαραίτθτων διαςυνδζςεων με τισ εφαρμογζσ που αναπτφςςονται ςτα πλαίςια τθσ Ρράξθσ, ϊςτε να είναι 
δυνατι θ μετάβαςθ του χριςτθ από και προσ αυτζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δικαιϊματα χριςθσ του εκάςτοτε 
χριςτθ όπωσ αυτά ορίηονται από τον LDAP Server και το ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν του ζργου: 

 Υλοποίθςθ  τθσ βάςθσ δεδομζνων και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου. 

 Υλοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ με μία τουλάχιςτον πλατφόρμα κοινωνικισ δικτφωςθσ και  δυνατότθτα 

ανάρτθςθσ περιεχομζνου ςε αυτιν. 

 Διαςφνδεςθ με τον LDAP server  τθσ Ρράξθσ ERMIS-F και ταυτοποίθςθ χρθςτϊν που είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αυτόν. 

 Γεωγραφικό Portal (GIS-portal) Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων. 

 Βάςθ Γνϊςθσ. 

 Εφαρμογι πλθκοποριςμοφ (crowdsourcing app). 

 Εφαρμογι Κοινωνικοφ Δικτφου (social media app). 

 Σφςτθμα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ. 
  

Τα αποτελζςματα τθσ τρίτθσ φάςθσ του ζργου κα παρουςιάηονται ςταδιακά από τον ανάδοχο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι. Θ υπθρεςία ERMIS-F κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ κα λειτουργιςει πιλοτικά και 
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δοκιμαςτικά με χριςτεσ τουσ δικαιοφχουσ τθσ Ρράξθσ και επιλεγμζνουσ φορείσ με ςκοπό τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων που κα χρθςιμεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ υπθρεςίασ ERMIS-F. Θ 3θ φάςθ του ζργου  κα 
ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του πενταμινου κατά το οποίο κα διαμορφωκεί και το τρίτο τμιμα του παραδοτζου 
2.4.1 «Web-site ζργου και υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ». 

 

4ο Παραδοτζο: Λειτουργία τθσ τελικισ ζκδοςθσ του διαδικτυακοφ τόπου 

Θ τζταρτθ φάςθ του ζργου ξεκινάει μετά τθν παραλαβι του 3ου παραδοτζου και αφορά τθν κακθμερινι 
λειτουργία και ςυντιρθςθ του διαδικτυακοφ τόπου και τθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου του. Θα 
περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ που περιγράφονται ςτο κεφάλαιο «1.1.3.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ 
ΣΟΠΟΤ ΣΘ ΠΡΑΞΘ ERMIS – F, ΕΚΔΟΘ 0.2». Στθ φάςθ αυτι κα απαιτθκεί και θ ςυνεργαςία του αναδόχου με 
τθν ομάδα ζργου του ERMIS-F για τθν διαςφνδεςθ/μετάβαςθ/μετάπτωςθ τμθμάτων ι περιεχομζνου από το 
διαδικτυακοφ τόπο ςτο γεωγραφικό web-portal του ERMIS-F. Θ 4θ φάςθ του ζργου  κα ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ 
τθσ ςφμβαςθσ κατά το οποίο κα διαμορφωκεί και το τρίτο τμιμα του παραδοτζου 2.4.1 «Web-site ζργου και 
υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ». 

 

Κάκε μία από τισ παραπάνω φάςεισ του ζργου κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
παραλάβει μζςω τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ το αντίςτοιχο παραδοτζο. Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε φάςθσ ο 
ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν ΑΑ το αντίςτοιχο παραδοτζο (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι με 3 αντίτυπα) 
προκειμζνου να εξεταςκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του ζργου. 

 

B. Βάςθ δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ τθσ πράξθσ ERMIS-F 

1ο Παραδοτζο: χεδίαςθ και υλοποίθςθ τθσ βάςθσ πρωτογενοφσ υλικοφ 

Στθν πρϊτθ φάςθ του ζργου ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να ςχεδιάςει τθν αρχιτεκτονικι τθσ βάςθσ, να ορίςει τισ 
λογικζσ ενότθτζσ τθσ, τα μεταδεδομζνα (εξαςφαλίηοντασ τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ περιεχομζνου ςτθν 
ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα) και τθν διεπιφάνεια και να παρουςιάςει τθν πλιρθ λειτουργικότθτά τθσ βάςθσ 
πρωτογενοφσ υλικοφ. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ολοκλθρϊςει τθν πρϊτθ φάςθ του 
παραδοτζου εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ κα είναι ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι και τον υπεφκυνο από 
τθν πράξθ ERMIS-F για τθν παροχι οδθγιϊν. Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει τον ςχεδιαςμό τθσ βάςθσ 
πρωτογενοφσ υλικοφ ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ςε ζντυπθ 
και θλεκτρονικι μορφι με 3 αντίτυπα).  

Τα αποτελζςματα τθσ 1θσ φάςθσ κα διαμορφϊςουν και το πρϊτο ςκζλοσ του παραδοτζου 2.4.2 «Βάςθ 
δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ». 

 

2ο Παραδοτζο: Λειτουργία Βάςθσ δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ 

Θ δεφτερθ φάςθ του ζργου αφορά τθν ςυνεχι λειτουργία, ςυντιρθςθ και υποςτιριξθ τθσ βάςθσ δεδομζνων 
πρωτογενοφσ υλικοφ. Ρεριλαμβάνει τθν διαςφάλιςθ τθσ πλιρθσ λειτουργικότθτασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτο κεφάλαιο «1.1.4.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΘ ΒΑΘ «ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ», ΕΚΔΟΘ 0.1». Στθ φάςθ αυτι κα απαιτθκεί και θ ςυνεργαςία του αναδόχου με τθν ομάδα ζργου του 
ERMIS-F για τθν διαςφνδεςθ/μετάβαςθ/μετάπτωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ ςτο 
γεωγραφικό πλθροφοριακό ςφςτθμα (web-portal) του ERMIS-F. Θ 2θ φάςθ του ζργου  κα ολοκλθρωκεί ςτο 
τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά το οποίο κα διαμορφωκεί και τα αποτελζςματα τθσ κα διαμορφϊςουν και το τελικό 
παραδοτζο 2.4.2 «Βάςθ δεδομζνων πρωτογενοφσ υλικοφ». 



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



   

 

   

 

Κάκε μία από τισ παραπάνω φάςεισ του ζργου κεωρείται ολοκλθρωμζνθ εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
παραλάβει μζςω τθσ αρμόδιασ επιτροπισ το αντίςτοιχο παραδοτζο. Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε φάςθσ ο 
ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν ΑΑ το αντίςτοιχο παραδοτζο (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι με 3 αντίτυπα) 
προκειμζνου να εξεταςκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του ζργου. 

 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ» 

Ωσ παραδοτζα του ζργου ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει : 

1ο Παραδοτζο. χζδιο Δράςθσ / Εξειδίκευςθ υλοποίθςθσ του ζργου. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ (και όχι πζρα των 30 θμερολογιακϊν θμερϊν) ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει, προσ ζγκριςθ, ςτθν 

αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου, διαμζςου τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Β. Αιγαίου ςφντομθ τεχνικι ζκκεςθ, 

ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του ζργου ςφμφωνα με τισ ανωτζρω 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ο ςχεδιαςμόσ και ο τρόποσ υλοποίθςθσ του ζργου, τα διακζςιμα μζςα και οι 

διακζςιμοι ανκρϊπινοι πόροι. Θα κακορίηονται επακριβϊσ τα ςτελζχθ τθσ  Ομάδασ Ζργου και ο ρόλοσ του 

κακενόσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 

2ο Παραδοτζο.  Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Προόδου. Θα πρζπει να παραδοκεί εννζα (-9-) μινεσ από τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ. Θ ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου, 

διαμζςου τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Β. Αιγαίου. Θα περιλαμβάνει ζκκεςθ προόδου ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

ςε τρία αντίτυπα, ςτθν οποία κα καταγράφονται οι υλοποιθκείςεσ ενζργειεσ του αναδόχου ςφμφωνα με όςα 

περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2.1i, 2.1ii, 2.1iii, 2.1iv  και 2.2 του Κεφαλαίου 3 του παρόντοσ παραρτιματοσ. 

Για τθν τεκμθρίωςθ του υλοποιθκζντοσ ζργου, ο ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει ςχετικό υλικό τεκμθρίωςθσ 

(π.χ. δελτία τφπου εκδθλϊςεων, παρουςιολόγια παρακολοφκθςθσ εκδθλϊςεων από ςυμμετζχοντεσ, 

φωτογραφικό υλικό κ.α.). Επίςθσ είναι δυνατό να αναφζρονται τυχόν δυςχζρειεσ που αντιμετϊπιςε ο 

ανάδοχοσ κατά το διάςτθμα αυτό.  

 

3ο Παραδοτζο. Σελικι Ζκκεςθ Προόδου. Θα πρζπει να παραδοκεί δζκα μζρεσ μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ  (ζωσ τισ 10.07.2020). Θα περιλαμβάνει τελικι ζκκεςθ προόδου ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

ςε τρία αντίτυπα, ςτθν οποία κα καταγράφονται οι υλοποιθκείςεσ ενζργειεσ του αναδόχου ςφμφωνα με όςα 

περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2.1i, 2.1ii, 2.1iii, 2.1iv  και 2.2 του Κεφαλαίου 3 του παρόντοσ παραρτιματοσ. 

Για τθν τεκμθρίωςθ του υλοποιθκζντοσ ζργου, ο ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει ςχετικό υλικό τεκμθρίωςθσ 

(π.χ. δελτία τφπου εκδθλϊςεων, παρουςιολόγια παρακολοφκθςθσ εκδθλϊςεων από ςυμμετζχοντεσ, 

φωτογραφικό υλικό κ.α.). Θ τελικι ζκκεςθ προόδου υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του 

Ζργου, διαμζςου τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Β. Αιγαίου.  
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5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤ 

Θ χρονικι διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υλοποίθςισ του ζωσ τισ 30.06.2020. 
Το χρονοδιάγραμμα των απαιτοφμενων ενεργειϊν ορίηεται ωσ ακολοφκωσ (κα προςαρμοςτεί ανάλογα με το 
χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ):  

Ενζργειεσ Μινεσ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

ΣΜΘΜΑ 1 : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» 

1ο Παραδοτζο. 
χεδίαςθ και 
υλοποίθςθ του 
αναβακμιςμζνου 
site 

χεδίαςθ και 
υλοποίθςθ του 
τθσ βάςθσ 
πρωτογενοφσ 
υλικοφ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

     

 

 

        

2ο Παραδοτζο 

Λειτουργία του 
διαδικτυακοφ 
τόπου και 
βελτιϊςεισ 

 

 

  Χ Χ 

 

 

Χ 

 

 

Χ 

 

 

 

        

3ο Παραδοτζο 
Τλοποίθςθ τθσ 
τελικισ ζκδοςθσ 
του 
διαδικτυακοφ 
τόπου 

 

    

 

 Χ Χ Χ Χ Χ       

4ο Παραδοτζο. 
Λειτουργία τθσ 
τελικισ ζκδοςθσ 
του 
διαδικτυακοφ 
τόπου 

Λειτουργία 
Βάςθσ 
δεδομζνων 
πρωτογενοφσ 
υλικοφ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

Χ 

 

 

 

Χ 

Χ 

 

 

 

Χ 

Χ 

 

 

 

Χ 

Χ 

 

 

 

Χ 

Χ 

 

 

 

Χ 
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ΣΜΘΜΑ 2 : «ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ» 

1ο Παραδοτζο. 
χζδιο Δράςθσ / 
Εξειδίκευςθ 
υλοποίθςθσ του 
ζργου 

 

Χ 

       

 

 

        

2ο Παραδοτζο. 
Ενδιάμεςθ 
Ζκκεςθ Προόδου 

 

Χ Χ Χ Χ     

 

        

3ο Παραδοτζο. 
Σελικι Ζκκεςθ 
Προόδου 

     
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  
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ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%, ανζρχεται ςυνολικά ςε 
76.800,20 €. Ο Φ.Ρ.Α. 24 % ανζρχεται ςε 14.864,55 €.  

 

Θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ ζχει ωσ εξισ : 

 ΣΜΘΜΑ 1 : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», προχπολογιςμοφ 23.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
(4.451,61 €). 

 ΣΜΘΜΑ 2 : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ», προχπολογιςμοφ 53.800,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
(10.412,94 €). 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ - δικαιϊματα τρίτων - επιβαρφνςεισ. Οι υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 

ΟΓΑ 20%. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, Κωδ. 
ΣΑΕΡ188/6  (αρικ. Κωδικοφ/MIS ζργου 2017ΕΡ18860001), με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. 139709/19.12.2017 
Απόφαςθ Αν. Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ του εν λόγω ζργου ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2017.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΝΑ ΤΠΟΒΛΘΘΕΙ ΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΣΕΤΔ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΜΘΜΑ 

 

 

ΣΜΘΜΑ 1  : «ΧΕΔΙΑΘ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», προχπολογιςμοφ 23.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
(4.451,61€) 

(CPV 1: 72413000-8) 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘΣ  
& ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΘΜΑ Γ’+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Koυντουριϊτθ 77, Μυτιλινθ 81131+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *….…+ 
- Τθλζφωνο: *2251 3 50961, 2251 3 50963……+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *pvadyp@otenet.gr ……+ 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*…www.apdaigaiou.gov.gr …+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [………………………….. , (CPV) : ……………….....] 
- ΑΔΑ Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ζργου ςτο ΡΔΕ:  6ΞΡΩ465ΧΙ8-ΑΔΓ  
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *…………………………….] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

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

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



   

 

   

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

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

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

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

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

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

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

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

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

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

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxxxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxxxvii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

5) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

 
 
α)*......................................……+ 
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β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: β) *……+ 

6) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

*……+ 

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

*....……+ 
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Μζροσ V:  Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxl. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΝΑ ΤΠΟΒΛΘΘΕΙ ΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΣΕΤΔ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΜΘΜΑ 

 

 

 

ΣΜΘΜΑ 2  : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ», προχπολογιςμοφ 53.800,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
(10.412,94 €) 

 (CPV 2: 75112100-5) 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘΣ  
& ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΘΜΑ Γ’+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Koυντουριϊτθ 77, Μυτιλινθ 81131+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *….…+ 
- Τθλζφωνο: *2251 3 50961, 2251 3 50963……+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *pvadyp@otenet.gr ……+ 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*…www.apdaigaiou.gov.gr …+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): *………………………….. , (CPV) : ……………….....] 
- ΑΔΑ Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ζργου ςτο ΡΔΕ:  6ΞΡΩ465ΧΙ8-ΑΔΓ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *…………………………….+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

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

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοxliv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

[+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσxlvii 

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

7. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθxlviii· 

8. δωροδοκίαxlix,l· 

9. απάτθli· 

10. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσlii· 

11. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασliii· 

12. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνliv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

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

(«αςηοκάθαπζη»)
lix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανlx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): lxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουlxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισlxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισlxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαlxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

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

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

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

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

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

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

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

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005lxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

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

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ lxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσlxxiv, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσlxxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσlxxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνlxxvii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

5) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

 
 
α)*......................................……+ 
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β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: β) *……+ 

6) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

*……+ 

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

*....……+ 
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Μζροσ V:  Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιlxxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνlxxx. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Άιιεο Γειώζεηο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ:  (Τίκεται θ επωνυμία τθσ Εταιρίασ ι του Φυςικοφ προςϊπου που 
αφορά ο  κατάλογοσ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/Κξίασ υποβάλλεται 
ξεχωριςτόσ κατάλογοσ για κάκε μζλοσ αυτισ) 

ΤΜΒΑΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΑΙΣΘΕΩΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΕΣΙΑ 

 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ:                  (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναγράφεται ς’ αυτιν) 

ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΘ: (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα, Κφριοσ του ζργου, Ρροϊςτάμενθ 
Αρχι, Δ/νουςα Υπθρεςία) 

ΑΝΑΔΟΧΟ: (Αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του Αναδόχου ςχιματοσ. Σε περίπτωςθ 
Σφμπραξθσ αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτισ.  Σε περίπτωςθ Κ/Ξ ο 
τίτλοσ τθσ Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτισ)   

ΕΝΑΡΞΘ ΤΜΒΑΘ: (Τίκεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ)  

ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΤΜΒΑΘ: (Τίκεται θ θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ Σφμβαςθσ μαηί με τον αρικμό τθσ 
εγκριτικισ απόφαςθσ. Αν δεν ζχει γίνει ακόμα θ ζγκριςθ αναφζρονται 
οι λόγοι. Αν ζχει εγκρικεί ενδιάμεςο ςτάδιο αναγράφεται θ 
θμερομθνία και θ εγκριτικι απόφαςθ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ: (Γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του 
ζργου, κατά τρόπο που να προκφπτει ςαφϊσ το αντικείμενο και να 
είναι δυνατόν θ Επιτροπι να το αξιολογιςει εάν καλφπτει ι όχι τισ 
απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ.    

ΑΜΟΙΒΘ: (Αναγράφεται θ τελικι αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ 
του αναδόχου και θ τελικι προκφπτουςα αμοιβι του) 

ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΕΚΣΕΛΕΘ  

ΣΘ ΤΜΒΑΘ: (Αναγράφεται το είδοσ του πιςτοποιθτικοφ που υποβάλλεται: π.χ. 
Βεβαίωςθ Εργοδότθ, Εγκριτικι απόφαςθ, Υ.Δ. υποψθφίου κ.λπ., 
ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ) 

   (Τόποσ – Θμερομθνία) 

   Σφραγίδα – Υπογραφι 

   Νομίμου Εκπροςϊπου 

Ραρατθριςεισ: 

1. Ο κατάλογοσ ςυμπλθρϊνεται με κατά το μζγιςτο πζντε (5) αντιπροςωπευτικζσ ςυμβάςεισ που ζχει 

εκτελζςει επιτυχϊσ ο διαγωνιηόμενοσ και κρίνει ότι καταδεικνφουν τθν εμπειρία του και τθν κάλυψθ των 

ςχετικϊν απαιτιςεων τθσ προκιρυξθσ. 

2. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκλθρωμζνεσ φάςεισ εκπονουμζνων ςυμβάςεων. 

3. Ο κατάλογοσ μπορεί να υποβλθκεί και υπό μορφι πίνακα, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει όλα τα ωσ άνω 

ςτοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – Άλλο Περιγραφικό Ζγγραφο - Τπόδειγμα (Προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι)  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 1:  ΒΗΟΓΡΑΦΗΘΟ ΖΚΔΗΧΚΑ 

1.  Δπώλσκο :   

2.  Όλοκα :    

3.  Ζκεροκελία θαη ηόπος γέλλεζες :    

4.  Τπεθοόηεηα :   

5.  Οηθογελεηαθή Θαηάζηαζε :    

6.  Δθπαίδεσζε :  

ΗΓΡΤΚΑ:    

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ:   

ΠΣΤΥΗΟ:   

(Σε πεξίπησζε ζπνπδώλ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο Ιδξύκαηα ή πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πηπρία ν πίλαθαο 

ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια). 

7.  Γιώζζες:   

ΓΙΧΑ   ΑΛΣΗΙΖΦΖ 
ΠΡΟΦΟΡΗΘΟ 

ΙΟΓΟ 

ΓΡΑΠΣΟ 

ΙΟΓΟ 

Διιεληθά       

    

(Πξνζηίζεληαη ή αθαηξνύληαη ζεηξέο αλάινγα). 

8. Κέιος επαγγεικαηηθώλ οργαληζκώλ :  

9.  Παρούζα ζέζε: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ ή 
Ιδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ). 

10.  Έηε επαγγεικαηηθής εκπεηρίας: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο). 

11.  Θύρηα προζόληα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θχξηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ). 

 

12. Δπαγγεικαηηθή απαζτόιεζε:  

(Αλαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ζε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο μεθηλψληαο απφ ηελ 

ζεκεξηλή ζέζε απαζρφιεζεο. Γίδνληαη ζηνηρεία φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζε θάζε 

δηαθνξεηηθή Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή ζέζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, 
θ.ιπ.). 

Υροληθή δηάρθεηα: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 

Υώρα: 

Ολοκαζία Δπητείρεζες – Τπερεζίας: 

Θέζε ζηελ Δπητείρεζε – Τπερεζία: 

Αρκοδηόηεηες – εσζύλες: 

 

Υροληθή δηάρθεηα: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 
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Υώρα: 

Ολοκαζία Δπητείρεζες – Τπερεζίας: 

Θέζε ζηελ Δπητείρεζε – Τπερεζία: 

Αρκοδηόηεηες – εσζύλες: 

 

13. Δκπεηρία ζτεηηθή κε ηελ δεηούκελε: 

(Η αλαγξαθή μεθηλά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζπκβάζεηο. Η εκπεηξία αλαθέξεηαη πάληα ζην 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

  

ΥΧΡΑ 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ: 

Από 
(κήλας/έηος) 

Έως 

(κήλας/έηος) 

ΣΗΣΙΟ ΘΑΗ ΤΛΟΠΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΤΚΒΑΖ 

ΘΔΖ θαη ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΑΘΖΘΟΛΣΧΛ 

   

   

   

 

14. Ιοηπές Πιεροθορίες: 

(Αλαγξάθνληαη ηπρφλ ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Π.ρ. ζπγγξαθηθφ, εθπαηδεπηηθφ, 
εξεπλεηηθφ έξγν θαη φηη άιιν θξίλεη ζθφπηκν ν ζπληάμαο). 

 

(Σόπος – Ζκεροκελία) 

 

Τπογραθή 

 

 

 

 

Δπηζεκάλζεηο: 

1. Οη επεμεγήζεηο ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο ζα δηαγξαθνχλ απφ ηνπο ζπληάμαληεο. 

2. Η ζχληαμε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ κε ηα σο άλσ πεξηερφκελα είλαη ππνρξεσηηθή. 

Η κνξθνπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ δχλαηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην παξφλ 

ππφδεηγκα. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 2:  ΠΗΛΑΘΑ ΟΚΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

 

ΔΠΧΛΤΚΗΑ ΓΗΑΓΧΛΗΕΟΚΔΛΟΤ:  (Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία φινπ 

ηνπ ππνςεθίνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο) 

 

Α/Α 
Δηαηρ
εία 

Ολοκαηε
πώλσκο 

Δηδηθόηε
ηα 

Έηε 
εργαζηαθ

ής 
πείρας 

τέζε 
εργαζίας κε 

ηελ εηαηρεία 

 

Θέζε 

ζηο έργο 

Αληηθεί
κελο 

εργαζη
ώλ 

 

Δηδηθά 
θαζήθο

ληα 

Απαζτόι
εζε ζηο 

έργο 
(κήλες) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) (ζ) (η) 

          

          

          

σλοιηθοί προζθερόκελοη αλζρωποκήλες  

 

Δπεμήγεζε ζηειψλ πίλαθα: 

α) Α/Α: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

β) Δηαηξεία: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ) κε ηελ νπνία 
ζπλεξγάδεηαη ην ζηέιερνο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

γ) Ολνκαηεπψλπκν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

δ) Δηδηθφηεηα: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ 
αλάινγα κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ. 

ε) Έηε εξγαζηαθήο πείξαο: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ηα έηε πξαγκαηηθήο εξγαζηαθήο πείξαο ηνπ ζηειέρνπο 
ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ δεινχκελε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα. 

ζη) ρέζε εξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο 
έξγνπ κε ηελ εηαηξεία (ή κε ην θπζηθφ πξφζσπν) ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

(1): Δηαίξνο ή κέηνρνο,  

(2): Τπάιιεινο ή κφληκνο ζπλεξγάηεο κε ζχκβαζε έξγνπ 

(3): Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. 

δ) Θέζε ζην έξγν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο/θαζήθνληα ηνπ ζηειέρνπο ζην έξγν. 

(ε) Αληηθείκελν εξγαζηψλ : ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ηα αθξηβή αληηθείκελα κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζεί 

(Θ) Δηδηθά θαζήθνληα : ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ηπρφλ εηδηθά θαζήθνληα, πνπ θαηά πεξίπησζε ζα 

αλαιάβεη ην κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ 

η) Απαζρφιεζε ζην έξγν: ζηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη νη πξνζθεξφκελνη αλζξσπνκήλεο ηνπ ζηειέρνπο ζην 
έξγν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 1:  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΚΖΚΑ 1 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ: (Αναγράφεται το όνομα του υποψθφίου αναδόχου φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ ονομαςία όλου του υποψθφίου ανάδοχου ςχιματοσ) 

Διεφκυνςθ, Ταχ.  Κϊδικασ, Τθλ., FAX                                                                                                 

ΠΡΟ: ………………………………………………………………………..  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για τθν πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τίτλο «…………………» , ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτα οικεία τεφχθ του διαγωνιςμοφ, προςφζρεται θ κάτωκι αμοιβι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Συνολικό Κόςτοσ (χωρίσ 
ΦΡΑ) Ολογράφωσ  

Συνολικό Κόςτοσ (χωρίσ 
ΦΡΑ) Αρικμθτικά  

1 ΣΜΘΜΑ 1 : «ΧΕΔΙΑΘ, 
ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΣΟΤ WEB SITE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – 
ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ» 

 

  

φνολο κόςτουσ ζργου (χωρίσ ΦΠΑ) αρικμθτικά:  

ΦΠΑ ……%:    

υνολικό κόςτοσ ζργου (με ΦΠΑ) 
(αρικμθτικά): 

 

 
 
 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5.1 τθσ διακιρυξθσ, επιλζγω τον τρόπο πλθρωμισ …66 
 

- με προκαταβολι  

- χωρίσ προκαταβολι  

 

                                                           
66

 Συμπλθρϊνεται από τον προςφζροντα: (i) ι (ii), ανάλογα με τον τρόπο πλθρωμισ που επικυμεί. 



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



   

 

   

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 2:  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΚΖΚΑ 2 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ: (Αναγράφεται το όνομα του υποψθφίου αναδόχου φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ ονομαςία όλου του υποψθφίου ανάδοχου ςχιματοσ) 

Διεφκυνςθ, Ταχ.  Κϊδικασ, Τθλ., FAX                                                                                                 

ΠΡΟ: ………………………………………………………………………..  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για τθν πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τίτλο «…………………» , ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτα οικεία τεφχθ του διαγωνιςμοφ, προςφζρεται θ κάτωκι αμοιβι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Συνολικό Κόςτοσ (χωρίσ 
ΦΡΑ) Ολογράφωσ  

Συνολικό Κόςτοσ (χωρίσ 
ΦΡΑ) Αρικμθτικά  

1 ΣΜΘΜΑ 2 : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ 
ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ 
ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ 
ΕΡΓΟΤ» 

 

  

φνολο κόςτουσ ζργου (χωρίσ ΦΠΑ) αρικμθτικά:  

ΦΠΑ ……%:    

υνολικό κόςτοσ ζργου (με ΦΠΑ) 
(αρικμθτικά): 

 

 
 
 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5.1 τθσ διακιρυξθσ, επιλζγω τον τρόπο πλθρωμισ …67 
 

- με προκαταβολι  

- χωρίσ προκαταβολι  

 
 

 

                                                           
67

 Συμπλθρϊνεται από τον προςφζροντα: (i) ι (ii), ανάλογα με τον τρόπο πλθρωμισ που επικυμεί. 



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



   

 

   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 1. ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ (ΓΗΑ ΣΚΖΚΑ 1) 

Ολνκαζία Σξάπεδαο: ...............................................................................................................  

Καηάζηεκα: ...........................................................................................................................  

Γηεχζπλζε: (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., ηειέθσλν, fax) 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: .............................................................................................................  

Πνζφ (€): .............................................................................................................................  

Πξνο: …………………………………………………………………….  

 

Δ Γ Γ Τ Ζ Σ Η Θ Ζ  Δ Π Η  Σ Ο Ι Ζ   Τ Κ Κ Δ Σ Ο Υ Ζ    Δ  

Γ Η Α Γ Χ Λ Η  Κ Ο  

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

____________________________________ (__________€)
68

, ππέξ ηεο 

________________________________.
69

 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

__.__.____
70

, ή ηεο κεη΄ απηήλ λέαο εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν «Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν 
πράξθ “Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ” - ΣΜΘΜΑ 1  : “ΧΕΔΙΑΘ, 
ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ”», ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμή ζαο. 

Η εγγχεζε θαιχπηεη κφλνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ ε εγγχεζε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 
παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 
καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 3 (ηξεηο) εκέξεο απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο
71

. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαηαπίπηεη ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ 
ηζρχεη θάζε θνξά. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   

Η παξνχζα ηζρχεη
72

 κέρξη ηελ _________________ 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Η παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

Με ηηκή 

                                                           
68
  Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ  

69
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή λνκηθνύ πξνζώπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 
70
  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

71  Σε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο όηη θαιύπηεη όια 

ηα κέιε ηεο έλσζεο αιιειεγγύσο.  
72
    

 Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
 ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο όπσο αλαθέξεηαη 

ζηε δηαθήξπμε.
 



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



   

 

   

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 1. ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ (ΓΗΑ ΣΚΖΚΑ 2) 

Ολνκαζία Σξάπεδαο: ...............................................................................................................  

Καηάζηεκα: ...........................................................................................................................  

Γηεχζπλζε: (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., ηειέθσλν, fax) 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: .............................................................................................................  

Πνζφ (€): .............................................................................................................................  

Πξνο: …………………………………………………………………….  

 

Δ Γ Γ Τ Ζ Σ Η Θ Ζ  Δ Π Η  Σ Ο Ι Ζ   Τ Κ Κ Δ Σ Ο Υ Ζ    Δ  
Γ Η Α Γ Χ Λ Η  Κ Ο  

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

____________________________________ (__________€)
73

, ππέξ ηεο 

________________________________.
74

 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

__.__.____
75

, ή ηεο κεη΄ απηήλ λέαο εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν «Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν 
πράξθ “Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ” - ΣΜΘΜΑ 2  : “ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΕΩΝ 
ΣΘ ΠΡΑΞΘ”», ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμή ζαο. 

Η εγγχεζε θαιχπηεη κφλνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ ε εγγχεζε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 
παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 

καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 3 (ηξεηο) εκέξεο απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο
76

. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαηαπίπηεη ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ 
ηζρχεη θάζε θνξά. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   

Η παξνχζα ηζρχεη
77

 κέρξη ηελ _________________ 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Η παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

Με ηηκή 

 

 

                                                           
73
  Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ  

74
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή λνκηθνύ πξνζώπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 
75
  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

76  Σε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο όηη θαιύπηεη όια 

ηα κέιε ηεο έλσζεο αιιειεγγύσο.  
77
    

 Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
 ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο όπσο αλαθέξεηαη 

ζηε δηαθήξπμε.
 



ΑΔΑ: ΨΠΨΒΟΡ1Ι-ΖΛΑ



 

ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 2. ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ (ΓΗΑ ΣΚΖΚΑ 1) 

Δ Γ Γ Τ Ζ Σ Η Θ Ζ  Δ Π Η  Σ Ο Ι Ζ  Θ Α Ι Ζ   Δ Θ Σ Δ Ι Δ  Ζ   

 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΔΤΡΩ …………….……..
78

 

………………….. 

Π ξ ν ο
79

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

Δ Γ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα, 
παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίεδεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο 

……………………………………………………………………………………………..
80

 κέρξη ην πνζφ ησλ ………………………….ΔΤΡΩ 1  

ην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε, θαη 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη’ απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε «Υποςτιριξθ 
υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν πράξθ 
“Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ” - ΣΜΘΜΑ 1  : “ΧΕΔΙΑΘ, 
ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ WEB SITE ΣΘ ΠΡΑΞΘ – ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ”». 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή 
ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ην 
θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο 
εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζε καο ηεο παξνχζαο. 

Η παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηνπ Σακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ 

πνζνηηθνχ νξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1945 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 
ηνπ Ν.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ηνχην ζηε δηαθήξπμε. 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Η παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

Με ηηκή 

 

                                                           
78   Αλαγξάθεηαη πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ Π.Α. 
79
  Αλαγξάθεηαη ν εξγνδόηεο δειαδή ε Υπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ. 

80
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία όινπ 

ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε είλαη θνηλή ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη 
αθνξά ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο   
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ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 2. ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ (ΓΗΑ ΣΚΖΚΑ 2) 

Δ Γ Γ Τ Ζ Σ Η Θ Ζ  Δ Π Η  Σ Ο Ι Ζ  Θ Α Ι Ζ   Δ Θ Σ Δ Ι Δ  Ζ   

 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΔΤΡΩ …………….……..
81

 

………………….. 

Π ξ ν ο
82

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

Δ Γ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα, 
παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίεδεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο 

……………………………………………………………………………………………..
83

 κέρξη ην πνζφ ησλ ………………………….ΔΤΡΩ 1  

ην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε, θαη 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη’ απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε «Υποςτιριξθ 
υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν πράξθ 
“Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ” - ΣΜΘΜΑ 2  : “ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΘ/ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 
ΔΡΑΕΩΝ ΣΘ ΠΡΑΞΘ”». 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή 
ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ην 

θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο 
εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζε καο ηεο παξνχζαο. 

Η παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηνπ Σακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ 
πνζνηηθνχ νξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1945 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ Ν.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ηνχην ζηε δηαθήξπμε. 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Η παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

Με ηηκή 
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  Αλαγξάθεηαη ν εξγνδόηεο δειαδή ε Υπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ. 

83
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία όινπ 

ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε είλαη θνηλή ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη 

αθνξά ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VII – χζδιο φμβαςθσ (Προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

   

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Δ/ΝΘ ΤΔΑΣΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΣΜΘΜΑ Γ 

           

ΤΚΒΑΖ 

«Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν πράξθ 
“Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ”, με ακρωνφμιο ”ERMIS-F”» 

  

ηε Μπηηιήλε ζήκεξα …………………………… 2019 ζηα γξαθεία ηεο ………………………………………….. νη 
ζπκβαιιφκελνη:  

α) Η …………………………………………………………………… πνπ εδξεχεη ……………………………………., θαη εθπξνζσπείηαη 

ζηελ παξνχζα λφκηκα απφ ……………………………………………………………………. 

β) Η εηαηξεία: «…………………………………» κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ θ. 

…………………………………Γ/λζε……………………………………………….. απνθαινχκελε εθεμήο Αλάδνρνο 

έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ κε αξηζκφ ……………… δηαθήξπμε, 

2. Σνλ ζρεηηθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, ν 

νπνίνο δηελεξγήζεθε ηελ     …-…-2019 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ 

δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφοροφν τθν πράξθ “Διαδικτυακι 

Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – Πλθμμφρεσ”, με ακρωνφμιο ”ERMIS-F”», 

3. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ……/2019 πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - 

ηερληθή πξνζθνξά, θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ε νπνία ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ δηαγσληζκνχ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο απηήο,  

4. Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππ’ αξηζκφ ………/2019 Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε 

ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ,  

5. Σελ ππ΄ αξηζκφ …….…/2019 αλαθνίλσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία  θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 

Αλάδνρν ε ελ ιφγσ θαηαθχξσζε, 

Γήισζαλ, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα παξαθάησ: 
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Άρζρο 1: Αληηθείκελο ηες ύκβαζες 

Αλαηίζεηαη ζηνλ Αλάδνρν ην έξγν «Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Βορείου 
Αιγαίου που αφοροφν τθν πράξθ “Διαδικτυακι Υπθρεςία Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων – 
Πλθμμφρεσ” Τμιμα 1, Τμιμα 2  (επιλζγεται αντίςτοιχα)», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε πνπ νξίδνληαη αθνινχζσο. 

 

Άρζρο 2: σκβαηηθά Σεύτε 

Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα 
αθφινπζα: 

I. Η παξνχζα χκβαζε 

II. Σν Σεχρνο Πξνθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηά  ηνπ, 

III. Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

Άρζρο 3: Ακοηβή – θραηήζεης – ηρόπος πιερωκής 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  ……………€ πιένλ …………..γηα ΦΠΑ …… % (ήηνη ζπλνιηθά 
……………€),  πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ (αξ. έξγνπ __ ηεο ΑΔ).   

Η Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ 
Δζληθνχο Πφξνπο.  

 

φνολο κόςτουσ ζργου (χωρίσ ΦΠΑ): 

ΦΠΑ …..%: 

υνολικό κόςτοσ ζργου (με ΦΠΑ): 

 

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηηο θξαηήζεηο θιπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Πξνθήξπμε 

Άρζρο 4: Προζεζκίες  

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη έσο ηηο 30/06/2020Ο ρξφλνο απηφο απνηειεί ηνλ θαζαξφ 

ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

ην έξγν πξνβιέπνληαη, αληίζηνηρα, ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ παξαδνηέσλ απφ 

ην Κεθάιαην 6.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

επί πνηλή πνηληθψλ ξεηξψλ.  

Άρζρο 5: Δγγσήζεης 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε: 

Σελ ππ’ αξίζκ. ………………… Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηεο Σξάπεδαο 

…………………………, πνζνχ ……………………………………… επξψ (………………… €) κε αφξηζηε δηάξθεηα. 

 

Η παξνχζα ζπληάρηεθε, αλαγλψζηεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε νθηψ 

(8) γλήζηα, φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) παξέιαβε ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελψ ηα 

άιια πέληε (6) γηα ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Γηα ηελ ………………….. Γηα ηνλ Αλάδνρν 

Ο ……………………………….. Ο Δθπξφζσπνο 
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

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

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

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

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

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

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

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

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

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

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

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

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

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

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvi
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ 
ανωτζρω.  

xxxix
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

xli
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

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

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

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

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

 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

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

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

xlvii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

xlviii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

xlix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

l
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

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

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

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

liii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

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

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

liv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

lvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

lvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

lviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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lix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

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

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

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

lxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

lxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

lxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

lxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

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

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

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

lxxvi
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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lxxvii

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

lxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ 
ανωτζρω.  

lxxix
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

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