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1
 Το παρόν υπόδειγμα δφναται να χρθςιμοποιείται και για ςυμβάςεισ γενικϊν υπθρεςιϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000 

Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει να χρθςιμοποιιςει θλεκτρονικά μζςα (ΕΣΘΔΘΣ), με τισ κατάλλθλεσ 
προςαρμογζσ, όπου απαιτοφνται με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, για ςυμβάςεισ αξίασ ζωσ 60.000,00 ευρϊ (ενδεικτικά το 
άρκρο 3.4 «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ» πρζπει να προςαρμοςτεί ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016  «Ενςτάςεισ»). 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΟΛΥΜΡΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου 

Ρόλθ Λιτόχωρο Ριερίασ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ.: 602 00 

Χϊρα2 Ελλάδα  

Κωδικόσ ΝUTS3 -- 

Τθλζφωνο +30 23520 83000 

Φαξ +30 23520 83974 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  bitos@olympusfd.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 Τριαντάφυλλοσ Μπίτοσ (ΠΕ Δαςολόγων) 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  
(URL) 

www.olympusfd.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι 
ςτο διαδίκτυο (URL)5 

-- 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6  κοινωφελζσ Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.) μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα και εποπτεφεται απ’ ευκείασ από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ (Υ.Ρ.Ε.Ν.)7 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Α) το Ρεριβάλλον και Β) Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 1247Αϋ/08-08-2016) 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»9.  

 

 

 

                                                           
2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 





 

Σελίδα 5 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 10  

α)     Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων( Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)11 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν, όπωσ και θ θλεκτρονικι υποβολι των 
προςφορϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)        Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

            τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr και από διαδικτυακι διεφκυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ: www.olympusfd.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. Στθ παροφςα 
προκιρυξθ δεν γίνεται χριςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ.  
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ12 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κωδ. ΣΑΕΡ 
0081. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021 του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. Ζργου 2019ΕΡ00810166). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 με τίτλο «Διαχειριςτικζσ Δράςεισ για το Αγριόγιδο και για τα 
Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτιματά τουσ» τθσ Ρράξθσ : «Ρροςταςία και διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν 
πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου», θ οποία ζχει ενταχκεί 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων 
Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ 
ςτισ περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» ςτα πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 
ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων», δυνάμει τθσ αρικ. 
7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ, και ζχει 
λάβει κωδικό MIS (ΟΡΣ): 5045450. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ - ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ13.  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για: 

Α)  Τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra 
balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ 
Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

To ζργο αφορά ςτθ διερεφνθςθ των πυρινων κατανομισ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica)  
ςτισ περιοχζσ Natura 2000 «Προσ Πλυμποσ-GR1250001 και «Προσ Τίταροσ-GR1250003» που αποτελεί νζα 
προςκικθ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ, δυνάμει του Ν. 4519/2018. Οι 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν επίςθσ τον ζλεγχο των πιζςεων λακροκθρίασ και τυχόν 

                                                           
10

 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
11

 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

12
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

13
 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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ςυγκροφςεων χριςθσ γθσ με τον άνκρωπο, γενετικι ανάλυςθ ατόμων του πλθκυςμοφ και διερεφνθςθ τθσ 
διατροφικισ ςυμπεριφοράσ του είδουσ.  

& 

Β) Τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ 
περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Το ζργο αφορά ςτθ διερεφνθςθ τθσ παρουςίασ και χριςθσ ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) 
ςτθ νζα περιοχι αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, όπωσ αυτι 
διαμορφϊκθκε με τθν ιςχφ του Ν. 4519/2018, θ οποία πζραν τθσ περιοχισ «Προσ Πλυμποσ-GR1250001», 
περιλαμβάνει πλζον και τισ περιοχζσ του δικτφου Natura 2000 «Ριζρια Πρθ-GR1250002», «Προσ Τίταροσ-
GR1250003» και «Κάτω Πλυμποσ & Καλλιπεφκθ-GR1420001». Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν 
επίςθσ τον εντοπιςμό κζςεων αποικιϊν, διαμόρφωςθ πρόταςθσ μζτρων διατιρθςθσ (όπου απαιτείται) 
κακϊσ και εφαρμογι δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ για τα ςυγκεκριμζνα είδθ κθλαςτικϊν. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 90711500-9 «Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ εκτόσ αυτισ που προορίηεται για 
καταςκευαςτικά ζργα» και ςυμπλθρωματικοφ CPV: 90710000 «Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ»14 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα15: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ραροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ 
διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων 
τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.387,10 € πλζον ΦΡΑ (24%) 8.012,90 € 
(41.400,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ραροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ 
των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΡΑ 12.019,35 € (62.100,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι/και για τα δφο επί μζρουσ Τμιματα τθσ Ρροκιρυξθσ, ιτοι για το 
ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, είτε από διαφορετικοφσ ςυμμετζχοντεσ για κάκε 
Τμιμα, είτε από τον ίδιο ςυμμετζχοντα και για τα δφο Τμιματα. 

Γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ για μζροσ/τμιμα των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν κάκε Τμιματοσ, κακϊσ και 
εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δφο (2). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςυνδυάηοντασ τα Τμιματα 1 & 2 ςε ζναν 
προςφζροντα  υπό τθν παρακάτω προχπόκεςθ: 16 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να διακζτει ςτθν ομάδα ζργου του, κατ’ ελάχιςτον, τον αρικμό των 
ειδικϊν επιςτθμόνων, θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ και εμπειρία των οποίων πρζπει να πλθροί τουσ 
ελάχιςτουσ όρουσ τεχνικισ και επαγγελματικισ επάρκειασ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςαφϊσ ςτο Κεφάλαιο 
2.2.6 «Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα», τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 
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  Σφμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει 
15

 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. Σε περίπτωςθ που 
αποφαςίςουν να μθν υποδιαιρζςουν ςε τμιματα, απαιτείται να  αναφζρουν ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ ι ςε 
Ραράρτθμα αυτισ ι ςε οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ.  

16
 Αν είναι δυνατι θ ανάκεςθ περιςςότερων του ενόσ τμθμάτων ςτον ίδιο προςφζροντα, οι Α.Α. μποροφν να ανακζτουν 

ςυμβάςεισ ςυνδυάηοντασ πολλά ι όλα τα τμιματα, ςτθν περίπτωςθ που ζχουν ορίςει ότι διατθροφν το δικαίωμα αυτό και 
αναφζρουν τον τρόπο ςυνδυαςμοφ των τμθμάτων ι ομάδων τμθμάτων. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν A.A. 
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Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 103.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ            
24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 83.467,75 €  + ΦΡΑ : 20.032,25 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, και για τα δφο ΤΜΘΜΑΤΑ που 
απαρτίηουν τθ παροφςα ςφμβαςθ,  και ςε κάκε περίπτωςθ με καταλθκτικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του 
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ, τθν 31θ Αυγοφςτου του ζτουσ 2023. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ17, θ οποία εκτιμάται βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και 
υποκριτθρίων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 86 του Ν. 4412/2016. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ18: 

 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 376/Α) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και 
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)19, “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», 

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

 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,   

 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»,  

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,20 

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

                                                           
17

 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. 

18
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

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

19
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

20
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 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”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)21 *ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+ 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 Τον Ν. 4519/2018 «Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
25/Α’/20-2-2018). 

 Τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 «Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαςθ του Υπουργοφ και 
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που αφορά ςτθ Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

 Τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΔΦΡΒ/60407/1575 Υπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ 
του ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΟΛΥΜΡΟΥ» (ΦΕΚ 2825Βϋ/05-07-2019). 

 Τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Απόφαςθ με κζμα: «Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν 
οικονομικοφ ζτουσ 2020 είκοςι οκτϊ (28) λειτουργοφντων Φορζων Διαχείριςθσ  Ρροςτατευόμενων 
Ρεριοχϊν και του Εκνικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΚΡΑΑ)» (ΦΕΚ 30Β’/17-
01-2020). 
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 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018 , ςφμφωνα με τθν παρ.10 
του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 
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 Τθν αρικ. 51/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8Ξ46Ψ8ΒΡ-ΣΑΣ) Απόφαςθ του ΔΣ του Φορζα, δια τθσ οποίασ 
εγκρίκθκε θ υποβολι Τεχνικοφ Δελτίου Διαχειριςτικϊν Δράςεων με τίτλο «Ρροςταςία και Διαχείριςθ 
ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» 
ςτο Ε.Ρ. «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων Διαχείριςθσ 
Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ ςτισ 
περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» και ειδικότερα ςτα πλαίςια του Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων». 

 Τθν αρικ. 52/18-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩHB46Ψ8ΒΡ-OEA) Απόφαςθ του ΔΣ του Φορζα, δια τθσ οποίασ 
εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των υποζργων του Τεχνικοφ Δελτίου Διαχειριςτικϊν Δράςεων με 
τίτλο «Ρροςταςία και Διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» προκειμζνου να υποβλθκεί ςτο Ε.Ρ. «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ ςτισ περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» και 
ειδικότερα ςτα πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και 
προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων». 

 Τθν αρικ. 7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ, 
δια τθσ οποίασ εντάχκθκε θ Ρράξθ «Ρροςταςία και Διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι 
ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΝΤΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με κωδικό ΟΡΣ 5045450. 

 Τθν αρικ. 59/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΝ246Ψ8ΒΡ-4Κ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 
Δρυμοφ Ολφμπου με κζμα: «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020» 

 Τθν αρικ. 6/15-02-2021 (ΑΔΑ: 9Ψ2Υ46Ψ8ΒΡ-9ΛΗ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, δυνάμει τθσ οποίασ 
ςυγκροτικθκαν θ Επιτροπι Ανάκεςθσ, Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν, θ 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν και θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων. 

 Τθν με αρικ. 31/09-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ2Σ46Ψ8ΒΡ-5ΨΗ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ 
Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου με κζμα: «Ζγκριςθ Α’ Αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021». 

 Τθν αρικ. 52/5-5-2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Ολφμπου ςχετικά με τθν ζγκριςθ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ (ΑΔΑ 6ΣΥΒ46Ψ8ΒΡ-ΟΣΔ) 

 Τθν αρικ. 2233/13-5-2021 κετικι γνωμοδότθςθ τθσ ΕΥΔ ΕΡ ΡΚΜ για τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Τετάρτθ 16/06/2021 και ϊρα Ελλάδοσ 
23:5922. 

Τόποσ υποβολισ προςφορϊν: Θ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gr 

H προκεςμία για τθν υποβολι/προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι (φυςικοφ φακζλου) των προβλεπόμενων 
ςτοιχείων των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων λιγει ςτισ 22/06/2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 
Ελλάδοσ 15:00. 

Τόποσ υποβολισ ςτοιχείων προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι: Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, 
Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, Δ.Ε. Λιτοχϊρου, Διμοσ Δίου Ολφμπου Ρ.Ε. 
Ριερίασ, Τ.Κ.: 602 00, Τ.Θ.: 37 
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία κα είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr ,  για τθν παραλαβι, από 31/05/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 23.59  μζχρι και τθ 
Τετάρτθ 16/06/2021 και ϊρα 23.59  (θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ υποβολισ προςφορϊν αντίςτοιχα). 

 *ςε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ ςυντετμθμζνων προκεςμιϊν, κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά εδϊ, με 
παραπομπι ςτθ διάταξθ, και τεκμθρίωςθ τθσ επείγουςασ περίπτωςθσ  (ςτο ςϊμα τθσ διακιρυξθσ ι 
παραπομπι ςε ςτοιχεία του φακζλου πχ ςε απόφαςθ που ζχει προθγθκεί αναφορικά με τθν ζγκριςθ των 
όρων του διαγωνιςμοφ και αναφζρεται ςτο κεςμικό /κανονιςτικό πλαίςιο)+  

1.6 Δθμοςιότθτα 

A. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 23 

Θ προκιρυξθ, το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κακϊσ και τα ςυνθμμζνα  Ραραρτιματά τθσ, 
τα οποία και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ενϊ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ρρογράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/f/foreas_diaxeirisis_ethnikou_drimou_olympou), ςτισ 
28/05/2021, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010 
και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 38 § 1 και 66 του Ν. 4412/2016 24.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.25:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 133719 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 26 27 28 29, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και τισ εξαιρζςεισ που προζκυψαν από το άρκρο 377 του 
ιδίου Νόμου, και ςυγκεκριμζνα ςε δφο θμεριςιεσ και μία εβδομαδιαία τοπικζσ/περιφερειακζσ  
εφθμερίδεσ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθ ςυνζχεια: 

 Στθν θμεριςια τοπικι/περιφερειακι εφθμερίδα ΕΛΕΥΘΕΙΑ 

 Στθν θμεριςια τοπικι/περιφερειακι εφθμερίδα ΚΟΣΜΟΣ 

 Στθν εβδομαδιαία τοπικι/περιφερειακι εφθμερίδα EΝΘΜΕΩΣΘ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ςφμφωνα πάντα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 1 παρ. 3, 2, 3Α & 3Β  του Ν. 3548/2007. 

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)30  
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 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

24
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654. 

25
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

26
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
27

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

28
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
29

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
30

  Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΘΟ 38§3 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : https://olympusfd.gr/category/nea/ςτθν διαδρομι : Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Ολφμπου► ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ► Νζα- Ανακοινϊςεισ, ςτισ 31/05/2021  

B. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο, ιτοι ςε δφο (2) θμεριςιεσ & μια εβδομαδιαία 
τοπικζσ/περιφερειακζσ εφθμερίδεσ βαρφνoυν τον Ανάδοχο/Αναδόχουσ, ςφμφωνα με το  τθν παρ. 10 του 
άρκρου 15 του Ν.3669/2008, το οποίο παραμζνει ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν περ. 31 τθσ παρ. 1 του άρκρου 
377 και τθσ παρ. 10 του άρκρου 379 του Ν. 4412/2016, μζχρι και τισ 31/12/2021.  

Σφμφωνα με το ανωτζρω άρκρο, τα ζξοδα των εκ του νόμου απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ διακιρυξθσ 
τθσ δθμοπραςίασ  ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο 
λογαριαςμό πλθρωμισ του ζργου. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο επιμερίηεται ανά Τμιμα, αναλογικά ςτον κάκε ανάδοχο.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.31  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ 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. 

                                                                                                                                                                                                 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΡΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

31
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

https://olympusfd.gr/category/nea/
https://olympusfd.gr/
https://olympusfd.gr/
https://olympusfd.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ32  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, όπωσ ζχει δθμοςιευτεί και καταχωριςτεί ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.33:  http://www.promitheus.gov.gr, αλλά και ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου (Ανακζτουςα Αρχι), ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  www.olympusfd.gr. 

2. H Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ ζχει δθμοςιευτεί και καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

3. Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπωσ ζχει δθμοςιευτεί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

*Η προκιρυξθ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο 
Μζροσ Γϋ του Ραραρτιματοσ V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/201634 

4. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+35 

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

6. Το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 36 

7. Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ37  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr38, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 1 του Άρκρου 22 και ςτα άρκρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016. 

                                                           
32

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

33
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

34
 Ρρβ. άρκρο 122 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι, μζχρι τθν ζκδοςθ τυποποιθμζνου εντφπου προκιρυξθσ ςφμβαςθσ για 

ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το αντίςτοιχο τυποποιθμζνο ζντυπο 
“Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ”, αντλϊντασ το από τθ διαδρομι  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφϊνοντάσ το αναλόγωσ. 

35
 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 

36
 Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να 

προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
37

 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 
αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

38
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.olympusfd.gr/
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο39. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ40: 

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 Γλϊςςα 

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

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)41.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 42.  

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

43  

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

                                                           
39

 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017(άρκρο 14) 

40
 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

41
 Επιτρζπεται 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. 

42
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 

43
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43  

           του ν. 4605/2019. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ριςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ, κλπ. Στοιχεία/ζγγραφα που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά υποβάλλονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα44. 

2.1.5 Εγγυιςεισ45 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)46, 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, ιτοι προσ τον: «Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 
Δρυμοφ Ολφμπου», 

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, τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ47,  

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  

ια) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να προβεί ςτθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, κατόπιν ςχετικοφ εγγράφου τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, το οποίο, οπωςδιποτε, κα υποβλθκεί 
πριν από τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ εγγφθςθσ και 

ιβ) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ, κακϊσ και τον αρικμό και τον τίτλο 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Οι ανωτζρω εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του 
άρκρου 72 παρ. 1.α) του Ν. 4412/2016 και του αρικ. 5838/30-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΘΞΘ) εγγράφου 
του Τμιματοσ Μελετϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων. 

                                                           
44

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
45

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
46

  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017)., κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
47

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επικοινωνιςει με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.48 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι49 για τθν υποβολι προςφοράσ50.  H ανακζτουςα 
Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, ςτθ περίπτωςθ κατά τθν οποία ανακθρυχκεί ωσ ανάδοχοσ ζνωςθ προςϊπων 
ι/και κοινοπραξία, να ηθτιςει από αυτι να περιλθφκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, ςτο μζτρο που θ 
περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  και θ 
ζνωςθ κοινοπραξία υποχρεοφται να το πράξει.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.51   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ52 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ53, ποςοφ ίςου 
με το ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του κάκε Τμιματοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, προ Φ.Ρ.Α., ωσ 
ακολοφκωσ: 

ΤΜΗΜΑ 1: *33.387,10 Χ 0,02+  667,74 ευρϊ54, Εξακόςια εξιντα εφτά ευρϊ και εβδομιντα τζςςερα λεπτά 

ΤΜΗΜΑ 2: *50.080,65 Χ 0,02+  1.001,61 ευρϊ55 Χίλια ζνα ευρϊ και εξιντα ζνα λεπτά. 

                                                           
48

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

49
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

50
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

51
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

52
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

53
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

54
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, , (άρκρο 
72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).   
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Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ παράγραφο, οι ανωτζρω εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ 
ςυντάςςονται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του άρκρου 72 παρ. 1.α) του Ν. 4412/2016 και του αρικ. 
5838/30-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΘΞΘ) εγγράφου του Τμιματοσ Μελετϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, όπωσ αυτό παρατίκεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Τα ανωτζρω αναφερόμενα ποςά των εγγυιςεων ςυμμετοχισ, δφνανται να καλφπτονται είτε με μία είτε με 
περιςςότερεσ  εγγυθτικζσ επιςτολζσ των υποψθφίων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι τθν...................., 
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 μετά: 

 α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί  
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

 β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 
Ρροςταςίασ (π.χ. άςκθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων) ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ  επ’ αυτϊν. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ56  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ57 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),  

                                                                                                                                                                                                 
55

 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, , (άρκρο 
72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).   

56
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

57
  Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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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 166/05-08-2008), 

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 215/11-10-2013). 

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), 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. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ58.  

ι/και 

γ) Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, 
εάν θ ανακζτουςα αρχι: α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, γ) 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 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.  

Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2 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. Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά 
ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου 
αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, 
εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται 
όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται59 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ60:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται και απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ  νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ  ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 

                                                           
58

 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  

59
 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. 

60
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ  πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 





 

Σελίδα 19 

και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται  ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ιδίου ωσ ανωτζρω Νόμου61.  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ62,  

(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, εάν 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 θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 63 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, 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. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

                                                           
61

 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. 

62
 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.  
63

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
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2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. και64 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 65. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201666. 

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

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν 
για κακζνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ για ζνα 
μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά, αποκλείεται από το 
διαγωνιςμό. 

Κριτιρια Επιλογισ67  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ68  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επιςτθμονικι δραςτθριότθτα ςυναφι με τα αντικείμενα τθσ ςφμβαςθσ, και να πλθροφν τισ 
απαιτοφμενεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ παρατίκενται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτιςει να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι 
είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ 69 ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

                                                           
64

        Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
65

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
66

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 

67
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

68
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

69
      Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία 70. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια71  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ (ι εφόςον πρόκειται για ζνωςθ/κοινοπραξία ζνα τουλάχιςτον μζλοσ 
αυτισ) κα πρζπει να ζχουν ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (2018, 2019 & 2020), 
μεγαλφτερο ι ίςο ποςοςτοφ 30% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Τμιματοσ ςτο οποίο 
ςυμμετζχουν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.).  

Στθ περίπτωςθ που οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των 
Τμθμάτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν  κα πρζπει 
να ανζρχεται ςε ποςό μεγαλφτερο ι ίςο του ποςοςτοφ 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ 
(83.467,75 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τον Ρίνακα που ακολουκεί: 

α/α 

Ρροεκτιμϊμενθ Αμοιβι (€)                  
(μθ ςυμπ. ΦΠΑ) 

Ελάχιςτθ Τιμι μζςου ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν των τριϊν 

τελευταίων οικονομικϊν 
χριςεων (€) 

ΣΜΗΜΑ 1 33.387,10 10.016,13 

ΣΜΗΜΑ 2 50.080,65 15.024,20 

ΣΜΗΜΑ 1 & ΣΜΗΜΑ 2 83.467,75 25.040,33 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαιτοφμενθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ του ακροιςτικά ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των Τμθμάτων 
ςτα οποία τυχόν ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. από το προςκομιηόμενα ςτοιχεία τθσ 
χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ, αποκλείεται για το ςφνολο τθσ προςφοράσ του.   

Σε περίπτωςθ ςτθν οποία ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει κλείςει τριετία λειτουργίασ, ο 
ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για τα ζτθ λειτουργίασ του, πρζπει να καλφπτει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ 
(μεγαλφτερο ι ίςο από το 30% του π/υ του/των υπό ανάκεςθ τμιματοσ/των), για τα ζτθ λειτουργίασ από 
τθν ζναρξι του.  

                                                           
70

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
71

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα72  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ (ι εφόςον πρόκειται για ζνωςθ/κοινοπραξία ζνα τουλάχιςτον μζλοσ αυτισ) 
απαιτείται να ζχουν προβεί ςε εμπρόκεςμθ, προςικουςα, ζντεχνθ και αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ 
παρόμοιων εργαςιϊν παροχισ εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν εντόσ των τελευταίων, πζντε (5) 
ετϊν, ιτοι των ετϊν 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020.  73 

Συνεπϊσ οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ (ι εφόςον πρόκειται για ζνωςθ/κοινοπραξία ζνα 
τουλάχιςτον μζλοσ αυτισ): 

α) κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2016-2020 κα πρζπει,74  να ζχουν εκτελζςει ολοκλθρωμζνα, τουλάχιςτον 
δφο (2) ςυμβάςεισ παροχισ εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, ιτοι 
διαχείριςθσ ι/και παρακολοφκθςθσ ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ο οποίοσ κατ' 
ελάχιςτον να ανζρχεται ςε ποςοςτό 20% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Τμιματοσ ςτο οποίο 
ςυμμετζχουν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 

Στθ περίπτωςθ που οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των 
Τμθμάτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ κα 
πρζπει να καλφπτουν ακροιςτικά το ςφνολο του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ιτοι το 
ςφνολο του προχπολογιςμοφ των παραςχεκειςϊν εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, κα πρζπει 
κατ' ελάχιςτον να ανζρχεται ςε ποςοςτό 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ (83.467,75 €), μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Ωσ θμερομθνία υλοποίθςθσ νοείται θ θμερομθνία που αναφζρεται ωσ καταλθκτικι τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
των ςυμβάςεων που κα προςκομίςουν οι υποψιφιοι ανάδοχοι ι ςτο πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ των υπθρεςιϊν από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ. 

Για τθ ςωρευτικι πλιρωςθ των ανωτζρω, οι υποψιφιοι μποροφν να επικαλεςτοφν ςτθ προςφορά τουσ 
δφο (2) ι/και περιςςότερα ανάλογα ζργα (παροχι εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν). 

Στθν περίπτωςθ μθ κάλυψθσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, ακροιςτικά των τμθμάτων ςτα οποία τυχόν 
ςυμμετζχει ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, τότε αποκλείεται για το ςφνολο τθσ προςφοράσ του. 

β) να διακζτουν ομάδα εργαςίασ κα πρζπει να ςτελεχϊνεται αναλόγωσ του Τμιματοσ για το οποίο 
υποβάλλεται θ προςφορά, ωσ κάτωκι: 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν 
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και 
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι 
χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ 
ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλότθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

73
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 

74
 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν 

πριν από τθν τελευταία τριετία    
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ΤΜΗΜΑ 1  

από 2 ειδικοφσ επιςτιμονεσ για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου. 

- Θ ομάδα κα πρζπει να διακζτει ζναν ειδικό επιςτιμονα ςτα ευρωπαϊκά οπλθφόρα κθλαςτικά 
(Υπεφκυνοσ Ομάδασ Εργαςίασ), θ εξειδίκευςθ του οποίου κα αποδεικνφεται μζςω των μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν του (διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά προτεραιότθτα και ελλείψει αυτοφ, μεταπτυχιακοφ 
διπλϊματοσ ειδίκευςθσ) και με πτυχίο ΡΕ Βιολόγων ι ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων ι ΡΕ Δαςολόγων.  

- Το ζτερο μζλοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ δφναται να είναι επιςτιμονασ ΡΕ Βιολόγοσ ι ΡΕ 
Ρεριβαλλοντολόγοσ ι ΡΕ Δαςολόγοσ, με αποδεδειγμζνθ 3ετι  ςχετικι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι 
εμπειρία ςτα ευρωπαϊκά οπλθφόρα κθλαςτικά. 

Ειδικότερα, τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να διακζτουν γνϊςεισ και εμπειρία ςτα εξισ επιςτθμονικά 
αντικείμενα:  

(α) άμεςοι μζκοδοι παρατιρθςθσ και καταγραφισ κοπαδιϊν ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων κθλαςτικϊν με 
χριςθ κιαλιϊν και τθλεςκοπίων,  

(β) ζμμεςεσ μζκοδοι παρατιρθςθσ και καταγραφισ, ιτοι αναγνϊριςθ βιοδθλωτικϊν του αγριόγιδου  (π.χ. 
περιττϊματα, τρίχεσ, ίχνθ κ.α.),  

(γ) τοποκζτθςθ και χριςθ φωτοπαγίδων-καμερϊν για τθν πακθτικι καταγραφι των κινιςεων του είδουσ, 
και  

(δ) λιψθ και ανάλυςθ γενετικοφ υλικοφ. 

- Θ ομάδα κα πρζπει να παρζχει μζροσ των υπθρεςιϊν τθσ με φυςικι παρουςία ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ, και ειδικότερα, τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου και τθν 
υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, ςφμφωνα με τθν  Ζκκεςθ Αναλυτικοφ Ρρογραμματιςμοφ 
του ζργου που κα καταρτιςτεί και κα υποβλθκεί εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

- Θ εξειδικευμζνθ επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςε ευρωπαϊκά οπλθφόρα κθλαςτικά 
αποδεικνφεται με τα εξισ δικαιολογθτικά: ςυμβάςεισ ανάκεςθσ ζργου ι υπεργολαβίασ, ςυμβάςεισ 
εργαςίασ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από τον εργοδότθ, κ.α. 

Ειδικότερα, τα προςόντα των επιςτθμόνων αναλφονται ωσ εξισ: 

Υπεφκυνοσ Επιςτιμονασ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

- Διδακτορικό δίπλωμα από ελλθνικό ΑΕΙ ι του εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνο ςτθν Ελλάδα από τον 
ΔΟΑΤΑΡ, με κζμα ςυναφζσ με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων 
κθλαςτικϊν. Ελλείψει υποψθφίων με διδακτορικό δίπλωμα είναι δυνατι θ αποδοχι μελϊν τθσ ομάδασ με 
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν ειδϊν 
οπλθφόρων. 

-Ρενταετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων 
κθλαςτικϊν. 

Επιςτιμονασ με εξειδικευμζνθ εμπειρία – Μζλοσ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

-Τριετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων κθλαςτικϊν. 
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ΤΜΗΜΑ 2  

- Θ ομάδα εργαςίασ κα πρζπει να ςτελεχϊνεται από 3 ειδικοφσ επιςτιμονεσ για τθν αποτελεςματικι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου. 

- Θ ομάδα κα πρζπει να διακζτει ζναν ειδικό επιςτιμονα χειροπτερόλογο με ειδίκευςθ ςε ευρωπαϊκά 
ειδϊν χειροπτζρων (Υπεφκυνοσ Ομάδασ Εργαςίασ), θ εξειδίκευςθ του οποίου κα αποδεικνφεται μζςω των 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του (διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά προτεραιότθτα και ελλείψει αυτοφ, 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ) και με πτυχίο ΡΕ Βιολόγων ι ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων ι ΡΕ 
Δαςολόγων.  

- Τα ζτερα δφο Μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ δφνανται να είναι επιςτιμονεσ ΡΕ Βιολόγοι ι ΡΕ 
Ρεριβαλλοντολόγοι ι ΡΕ Δαςολόγοι, με αποδεδειγμζνθ με αποδεδειγμζνθ 3ετι  ςχετικι επαγγελματικι 
ι/και ερευνθτικι εξειδίκευςθ ςτα ευρωπαϊκά είδθ χειροπτζρων. 

Ειδικότερα, τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να διακζτουν γνϊςεισ και εμπειρία ςτα εξισ επιςτθμονικά 
αντικείμενα:  

(α) χριςθ άμεςων μεκόδων καταγραφισ χειροπτζρων, ιτοι με δίχτυα παρεμβολισ (mist nets) και παγίδεσ 
(harp traps),  

(β) αναγνϊριςθ χειροπτζρων ςτο χζρι με βάςει των μορφολογικϊν τουσ γνωριςμάτων,  

(γ) χριςθ ζμμεςων μεκόδων καταγραφισ, και ςυγκεκριμζνα ακουςτικϊν εργαλείων ανιχνευτϊν 
υπερθχογράφων (bat detectors), ςτο πεδίο, και  

(δ) αναγνϊριςθ χειροπτζρων με βάςει τθν ανάλυςθ των υπερθχογραφθμάτων τουσ χρθςιμοποιϊντασ 
ςχετικά λογιςμικά αναγνϊριςθσ υπεριχων (bat sound analysis). 

- Θ ομάδα κα πρζπει να παρζχει μζροσ των υπθρεςιϊν τθσ με φυςικι παρουςία ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ, και ειδικότερα, τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου και τθν 
υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, ςφμφωνα με τθν  Ζκκεςθ Αναλυτικοφ Ρρογραμματιςμοφ 
του ζργου που κα καταρτιςτεί και κα υποβλθκεί εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

- Θ εξειδικευμζνθ επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτα ευρωπαϊκά είδθ χειροπτζρων 
αποδεικνφεται με τα εξισ δικαιολογθτικά: ςυμβάςεισ ανάκεςθσ ζργου ι υπεργολαβίασ, ςυμβάςεισ 
εργαςίασ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από τον εργοδότθ, κ.α. 

Ειδικότερα, τα προςόντα των επιςτθμόνων αναλφονται ωσ εξισ: 

Χειροπτερολόγοσ – Υπεφκυνοσ Επιςτιμονασ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

- Διδακτορικό δίπλωμα από ελλθνικό ΑΕΙ ι του εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνο ςτθν Ελλάδα από τον 
ΔΟΑΤΑΡ, με κζμα ςυναφζσ με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν ειδϊν χειροπτζρων. 
Ελλείψει υποψθφίων με διδακτορικό δίπλωμα είναι δυνατι θ αποδοχι μελϊν τθσ ομάδασ με 
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν ειδϊν 
χειροπτζρων. 

-Ρενταετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν ειδϊν χειροπτζρων. 

Επιςτιμονεσ με εξειδικευμζνθ εμπειρία – Μζλθ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

-Τριετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν ειδϊν χειροπτζρων. 
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ75   

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να εφαρμόηουν μζτρα  
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ αλλά και τθσ ορκισ περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ, ιτοι να ςυμμορφϊνονται με: 

α) Με το Διεκνϊσ Αναγνωριςμζνο Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001 ι με ιςοδφναμο 
αυτοφ εφόςον ζχει εκδοκεί από Ριςτοποιθμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ, και 76 

ι/και 

β)  Με το Διεκνϊσ Αναγνωριςμζνο Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ κατά ISO 14001 ι με 
ιςοδφναμο αυτοφ εφόςον ζχει εκδοκεί από Ριςτοποιθμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ.77   

Για τθ πλιρωςθ του παρόντοσ κριτθρίου είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ, τουλάχιςτον του ενόσ εκ των 
δφο (2) ανωτζρω Ριςτοποιθτικϊν, από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα 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 αυτοφσ78. 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.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

                                                           
75

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

76
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν 
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  

77
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδομζνων από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον 
αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ 
ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα 
που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

 Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα 
αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ 
άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου 
ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά  που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 

78
 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   
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μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ79. 

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 80. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 81. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι των 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), ςφμφωνα με το, επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα, Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ82 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 ). 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, καταρτίςτθκαν δφο (2) ξεχωριςτά Τυποποιθμζνα Ζντυπα 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), ζνα για κάκε διακριτό ΤΜΘΜΑ τθσ, τα οποία οι Ρροςφζροντεσ υποχρεοφνται 
να ςυμπλθρϊςουν, κατϋ αντιςτοιχία με το ΤΜΘΜΑ ι/και τα ΤΜΘΜΑΤΑ για τα οποία υποβάλλουν 
προςφορά.   

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν83Σε 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), 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 
2.2.3.1τθσ 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 
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 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
80

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
81

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
82

 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. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι 
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ 
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

83
  Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.84 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.8, πρζπει να 

μεριμνά ϊςτε να υπάρχει μαηί με το δικό του ΤΕΥΔ και χωριςτό ΤΕΥΔ δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 

υπογεγραμμζνο από τουσ τρίτουσ φορείσ, ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα85 86 

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 παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201687. 

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 και 2.2.8)88. 

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 2.2.3.389. 

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 ιςχφουν90. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν91. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 
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 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 
85

 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   

86
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
87

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
88

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
89

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 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 

90
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

91
  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά92: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του93. 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 2.2.3.294 και 2.2.3.395 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ (πιςτοποιθτικό φορολογικισ & αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεων, μθ εκκακαρίςεωσ, μθ λφςεωσ εταιρείασ κλπ. από το 
αρμόδιο Ρρωτοδικείο), που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Επιπλζον, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
λογαριαςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ.96  

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

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
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 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 
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.   
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  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

94
 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 του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

95
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

96
  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 





 

Σελίδα 29 

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 Εςόδων97 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του98 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ, ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

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.99 
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 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
98 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
99

 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 . 





 

Σελίδα 30 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο (Γεωτεχνικό ι/και Τεχνικό Επιμελθτιριο ι/και Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο – Γ.Ε.ΜΘ. 
κ.α.). 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,100 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ, ανεξαρτιτωσ του Τμιματοσ ι/και των Τμθμάτων για τα οποία υποβάλλουν 
προςφορά, προςκομίηουν ζνα ι περιςςότερα από τα παρακάτω δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα του Μζρουσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ν. 4412/2016: 

 οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων των ετϊν 2018,2019 και 2020, 
ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 

 κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ι, όπου ενδείκνυται, πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 
επαγγελματικϊν κινδφνων 

 διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν  για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ' 
ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

 Ιςολογιςμοί ι/και αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ του  
διαγωνιςμοφ, οικονομικϊν χριςεων, για τισ οποίεσ ζχουν δθμοςιευτεί ιςολογιςμοί. Στισ περιπτϊςεισ 
που παρίςταται ςχετικι, εκ του νόμου, υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, προςκομίηονται τα ΦΕΚ 
δθμοςίευςθσ αυτϊν. 

 Ειδικότερα για το ζτοσ 2020, για το οποίο δεν υπάρχει ακόμθ υποχρζωςθ υποβολισ ιςολογιςμϊν ι 
οικονομικϊν καταςτάςεων, παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ Υ.Δ., για το κφκλο εργαςιϊν του ζτουσ 
αυτοφ. 

Υπενκυμίηεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των ανωτζρω  
δικαιολογθτικϊν αφορά ςε ζνα ι/και περιςςότερα μζλθ αυτισ.  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 (π.χ. 
ολοκλθρωμζνεσ ςυμβάςεισ ζργων, τιμολόγια κ.α.).101102 . Σθμειϊνεται ότι οι ολοκλθρωμζνεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, δφνανται να ζχουν εκκινιςει ςε προθγοφμενο ζτοσ τθσ τελευταίασ τριετίασ, (2018-2020), αλλά να 
ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ αυτισ, ενϊ τιμολόγια και λοιπά νόμιμα παραςτατικά κα προςμετρθκοφν 
εφόςον ζχουν εκδοκεί εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ 01/01/2018 - 31/12/2020.103 

Η μθ απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ από τθ πλευρά των υποψθφίων 
αναδόχων, ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του οικονομικοφ φορζα από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά, ςφμφωνα και πάλι με τα οριηόμενα του Μζρουσ Ι του 

Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ν. 4412/2016: 
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  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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 Η 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) 
102

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

103
 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) 





 

Σελίδα 31 

Α) κατάλογο των κυριότερων εργαςιϊν/ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν ι/και εξειδικευμζνων 

επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν τθν τελευταία πενταετία (2016-2020) ςτο τομζα των 

δραςτθριοτιτων που αποτελεί το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι ςτθ παρακολοφκθςθ και 

διαχείριςθ ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ, ςυνοδευόμενο από: 

- πιςτοποιθτικά ι/και βεβαιϊςεισ ορκισ, ζντεχνθσ και ολοκλθρωμζνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ι/και 

υπθρεςιϊν, ςτθ περίπτωςθ όπου οι ανακζτουςεσ αρχζσ/εργοδότεσ ιταν νομικά πρόςωπα και  

- από υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, περί τθσ ςυνεργαςίασ με τον ανάδοχο για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςφμβαςθσ αλλά και τθσ ζντεχνθσ και ολοκλθρωμζνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν όπου οι 

εργοδότεσ/εντολείσ ιταν φυςικά πρόςωπα,  

για δφο (2) τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνεσ ςυμβάςεισ παροχισ εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν. 

Στθ περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλλει προςφορά και για τα δφο ΤΜΘΜΑΤΑ, 

υποχρεοφται να προςκομίςει τουσ ανωτζρω καταλόγουσ, ξεχωριςτά για κάκε ΤΜΘΜΑ, για 

εργαςίεσ/υπθρεςίεσ κατ’ αντιςτοιχία ςυναφείσ, με το προκθρυςςόμενο φυςικό αντικείμενο.  

Α)ϋ ςε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω παραγράφου  

α), ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κάκε μίασ εργαςίασ/υπθρεςίασ που εκτζλεςε ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, εντόσ 

τθσ τελευταίασ πενταετίασ (2016-2020), με τισ κρίςιμεσ λεπτομζρειεσ αυτισ ςφμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

α/α 
Φορζασ 

Υλοποίθςθσ  

Ανακζτουςα 

Αρχι 

Τίτλοσ 

Αντικειμζνου 

Ζργου/Υπθρεςίασ 

Διάρκεια 

Εκτζλεςθσ 

Ζργου/Υπθρεςίασ 

(από μμ/εε ζωσ 

μμ/εε) 

Συνολικι 

Αξία             

(προ 

Φ.Ρ.Α.)                

ςε € 

% Συμμετοχι 

ςε περίπτωςθ 

ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ  

Ημερομθνία 

υλοποίθςθσ 

του Ζργου 

Ρροςκομιςκζν 

Αποδεικτικό Στοιχείο 

(είδοσ & θμερομθνία 

ζκδοςθσ) 

         

  

Η ορκι ςυμπλιρωςθ του ανωτζρω πίνακα, ςε ςχζςθ με τα προςκομιηόμενα ζγγραφα/βεβαιϊςεισ 

γίνεται με ευκφνθ και επιμζλεια των Ρροςφερόντων οικονομικϊν φορζων. 

 β) ςφντομθ περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ του Ρροςφζροντα οικονομικοφ φορζα, και ειδικότερα 

εκείνου που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

γ) αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο ο Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, 

ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ. 

δ) κατάλογο με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα (είδοσ και ζτθ εμπειρίασ ) του 

απαιτοφμενου εξειδικευμζνου προςωπικοφ και προςκόμιςθ των ανωτζρω τίτλων του Ρροςφζροντα 

παρόχου υπθρεςιϊν ι/και των ςτελεχϊν του, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο 2.2.6 β) τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, και αντιςτοίχωσ του Τμιματοσ ι/και των Τμθμάτων για τα οποία υποβάλλει 

προςφορά ο οικονομικόσ φορζασ. 

ε) αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα (ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), όπου 

κα παρατίκενται και οι ςυμβάςεισ, οι δθμοςιεφςεισ και τα προγράμματα/ζργα που ςχετίηονται με τθ 

ηθτοφμενθ εμπειρία, 

ςτ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του φυςικοφ προςϊπου/Υπεφκυνου Επιςτιμονα Ομάδασ 
Εργαςίασ, όπου κα δθλϊνεται: 
- ότι αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ, για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του ζργου με 
τίτλο «……. Τμιμα ….», 
- ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον οικονομικό φορζα που υποβάλλει τθν προςφορά, για όλθ τθν 
προβλεπόμενθ διάρκεια του προαναφερόμενου ζργου και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υλοποίθςθσ 
αυτοφ (31/08/2023), ςε περίπτωςθ που αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, 
- ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο προςωπικό του βιογραφικό ςθμείωμα είναι αλθκι και ακριβι, 
- ότι δεςμεφεται για τθν τιρθςθ εχεμφκειασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ςτο πλαίςιο του ζργου 
και μετά τθ λιξθ αυτοφ. 
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η) Υπεφκυνθ/εσ Διλωςθ/εισ του Ν. 1599/1986 του/των φυςικοφ/ϊν προςϊπου/ων (αναλόγωσ του 
Τμιματοσ ι/και των Τμθμάτων ςτα οποία υποβάλλεται θ προςφορά), τα οποία είναι Μζλθ Ομάδασ 
Εργαςίασ, όπου κα δθλϊνεται: 
- ότι αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ, για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του ζργου 
με τίτλο «……. Τμιμα ….», 
- ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον οικονομικό φορζα που υποβάλλει τθν προςφορά, για όλθ τθν 
προβλεπόμενθ διάρκεια του προαναφερόμενου ζργου και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υλοποίθςθσ 
αυτοφ (31/08/2023), ςε περίπτωςθ που αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, 
- ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτα προςωπικά τουσ βιογραφικά ςθμειϊματα είναι αλθκι και ακριβι, 
- ότι δεςμεφονται για τθν τιρθςθ εχεμφκειασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςτο πλαίςιο του 
ζργου και μετά τθ λιξθ αυτοφ. 

Σθμειϊνεται ότι οποιαδιποτε αντικατάςταςθ ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου που ςυμπεριλιφκθκε ςτθν 
υποβαλλόμενθ Ρροςφορά των Οικονομικϊν Φορζων, ανεξαρτιτωσ Τμιματοσ, πρζπει απαραιτιτωσ να 
ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

θ) αναφορά των μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που μπορεί να εφαρμόηει ο Ρροςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ςφμφωνα με τθν παρ. 
2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αποδεικνφει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, ιδίωσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό 
αυτό. 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. 

Επιπλζον, απαιτείται θ προςκόμιςθ: α) όλων των κατά περίπτωςθ προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν του 
παρόντοσ άρκρου από τα οποία αποδεικνφεται θ πλιρωςθ των κριτθρίων τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ και θ μθ φπαρξθ λόγω αποκλειςμοφ του τρίτου, ςτον οποίο πρόκειται να ςτθριχκεί ο 
προςφζρων και β) των εγγράφων ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ του τρίτου, όπωσ ιςχφουν κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, από τα οποία να προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία 
του, κακϊσ και το /τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν τον παραπάνω με τθν υπογραφι του/σ. 104 

Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74Αϋ/26-03-2014) όπωσ ιςχφει ςιμερα, και εφόςον 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ εν λόγω διάταξθσ, ςτθ περίπτωςθ των εγγράφων που εκδόκθκαν από 
υπθρεςίεσ ι φορείσ του δθμοςίου τομζα, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. Ομοίωσ γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ του δθμοςίου τομζα. Ομοίωσ, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Η μθ απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ από τθ πλευρά των υποψθφίων αναδόχων, 
ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του οικονομικοφ φορζα από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από εκνικά πρότυπα, τα οποία αποτελοφν μεταφορά ευρωπαϊκϊν 
προτφπων, από διεκνι πρότυπα που ζχουν κεςπιςτεί από ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ, ι          
-όταν τα ανωτζρω δεν υπάρχουν- από εκνικά πρότυπα και από εκνικζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ κατά 
ISO9001:2008 για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και κατά ISO14001:2004 για 
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 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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τθ περιβαλλοντικι διαχείριςθ ι ιςοδφναμα/επικαιροποιθμζνα αυτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 82 του Ν. 4412/2016. 105 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ αρκεί θ προςκόμιςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ ι πιςτοποιθτικϊν 
από ζνα (1) μζλοσ τθσ ζνωςθσ, για τθν εκπλιρωςθ του παρόντοσ κριτθρίου.  

Η μθ προςκόμιςθ κανενόσ εκ των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του οικονομικοφ 
φορζα από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του 106.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

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

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

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

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία 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 καταλόγουσ107 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. 

106
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
107

 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. Ριο ςυγκεκριμζνα  τα δικαιολογθτικά 
Β.1, Β.2, Β.6 & Β.7 υποβάλλονται από τον κάκε οικονομικό φορζα που ανικει ςτθν ζνωςθ/κοινοπραξία. 
Αντίκετα τα δικαιολογθτικά Β.3, Β.4 &  Β.5, δφνανται να υποβλθκοφν μόνο από ζνα (1) μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.   

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.108 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ109  

Κριτιριο ανάκεςθσ110 τθσ Σφμβαςθσ111, ανεξαρτιτωσ του Τμιματοσ ι/και των Τμθμάτων για τα οποία 
υποβάλλονται προςφορζσ, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ112, θ οποία εκτιμάται βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και 
υποκριτθρίων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια:  

Α1) Εκτίμθςθ/Κατανόθςθ του αντικειμζνου (Κριτιριο 1ο - Κ1)  

Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ αξιολογείται θ πλθρότθτα και αρτιότθτα τθσ εκτίμθςθσ του 
αντικειμζνου τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, όπωσ προκφπτει από τθν τεχνικι ζκκεςθ που υποβάλλεται 
ςτθν προςφορά του υποψθφίου και ςυγκεκριμζνα: 

 ο βακμόσ πλθρότθτασ τθσ εκτίμθςθσ και θ ορκότθτα τθσ αντίλθψθσ των αντικειμζνων τθσ παρεχόμενθσ 
υπθρεςίασ, 

 ο βακμόσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ του ςχολιαςμοφ τουσ και ιδιαίτερα τθσ επιςιμανςθσ των τυχόν 
προβλθμάτων και ιδιαιτεροτιτων που χριηουν ειδικισ μεταχείριςθσ 

 ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ των προτάςεων που υποβάλλονται για τθν αντιμετϊπιςθ των τυχόν 
προβλθμάτων. 
 ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ και εςωτερικισ ςυμβατότθτασ του προβλεπόμενου χρονικοφ 

προγραμματιςμοφ για τθν εκπόνθςθ τθσ υπθρεςίασ μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ 
Η Τεχνικι Ζκκεςθ και θ Ζκκεςθ Μεκοδολογίασ υποβάλλονται ςε ενιαίο ζντυπο ςτο Φάκελο Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ, το οποίο δεν κα πρζπει να υπερβαίνει ζνα εφλογο μζγεκοσ τριάντα (30) ςελίδων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων, φωτογραφιϊν και ςχεδίων), κειμζνου μεγζκουσ Α4 και 
γραμματοςειράσ μζςου μεγζκουσ (ενδεικτικά Arial 11), για κάκε Τμιμα ξεχωριςτά. Οι υποψιφιοι που 
κα υποβάλλουν προςφορζσ και για τα δφο Τμιματα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα προςκομίςουν 
ξεχωριςτι Τεχνικι Ζκκεςθ / Ζκκεςθ Μεκοδολογίασ για κάκε Τμιμα. 
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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 

109
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
110

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

111
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
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 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. 
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Στθ περίπτωςθ που θ προςκομιςκείςα Τεχνικι Ζκκεςθ είναι αιςκθτά μεγαλφτερθ από τισ ανωτζρω 
απαιτιςεισ, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενοσ εφλογοσ αρικμόσ ςελίδων. 
Το 1ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 100 ζωσ 120. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Θ βαρφτθτα του κριτθρίου Κ1 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου 
ορίηεται ςε ς1= 40%. 
 
Α2) Αποτελεςματικότθτα τθσ προτακείςασ μεκοδολογίασ (Κριτιριο 2ο - Κ2) 
Αξιολογοφνται ςυγκεκριμζνα: 
 θ περιγραφι και θ ανάλυςθ των προβλεπόμενων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ, 
 θ παρουςίαςθ και θ τεκμθρίωςθ τθσ χρονικισ αλλθλουχίασ των δραςτθριοτιτων για τθν ζντεχνθ 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και χρονοδιάγραμμα ςχθματικισ απεικόνιςθσ τθσ αλλθλουχίασ, και 
 θ φπαρξθ αντίςτοιχων ςυμβάςεων, ςτισ οποίεσ, θ περιγραφόμενθ μεκοδολογία εφαρμόςτθκε 

επιτυχϊσ. 
Το υποκριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2α που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 100 ζωσ 120. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Θ βαρφτθτα του κριτθρίου Κ2 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου 
ορίηεται ςε ς2= 40%. 
 

Α3) Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ προτακείςασ Ομάδασ Ζργου (Κριτιριο 3ο – Κ3) 
Αξιολογοφνται ςυγκεκριμζνα: 
 ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ δομισ του οργανογράμματοσ για τθν εκπόνθςθ τθσ 

υπθρεςίασ, 
 o βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ, και 
 ο διαμοιραςμόσ των κακθκόντων που προβλζπονται να αναλάβουν τα ςτελζχθ τθσ ομάδασ ζργου, 

αναλόγωσ τθσ εμπειρίασ/εξειδίκευςθσ που διακζτουν. 
Ωσ «ςτελεχιακό δυναμικό» νοοφνται τα άτομα του διαγωνιηόμενου ςχιματοσ, τα οποία ανικουν ςτο 
δυναμικό του ςχιματοσ, ενϊ ωσ «βαςικό ςτελεχιακό δυναμικό», νοείται το ελάχιςτο δυναμικό που 
απαιτείται από τθν προκιρυξθ. 
Θ βαρφτθτα του κριτθρίου Κ3 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου 
ορίηεται ςε ς3=20%. 
Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται παραδεκτζσ εφόςον οι βακμολογίεσ ςτα επιμζρουσ κριτιρια είναι 
μεγαλφτερεσ από τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ (100 βακμοί ανά κριτιριο και υποκριτιριο). 
 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Εκτίμθςθ/Κατανόθςθ του 
αντικειμζνου 

40% 

Κ2 Αποτελεςματικότθτα τθσ 
προτακείςασ μεκοδολογίασ 

40% 

Κ3 Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα 
τθσ προτακείςασ Ομάδασ Ζργου 

20% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                                                         100% 
 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 113  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
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 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 4608/2019), κακϊσ και 16 ν. 
4412/2016. 
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όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ 
βακμολογείται αυτόνομα, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ114.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

ΒΤΡ = (ς1 x Κ1) + (ς2 x Κ2) + (ς3 x Κ3) 

όπου ς ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ και Κ το κριτιριο/υποκριτιριο. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

ΒΟΡ = 100 x (1 - ΟΡ/ΡΑ) 

όπου ΟΡ είναι θ Οικονομικι Ρροςφορά και ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Βακμολογοφνται μόνο οι 
οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ.    

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 75%, ενϊ ο 
ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΡ = 25% 

Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ προκφπτει από τον τφπο: 

ΣΒΡ = ΒΤΡ * 75% + ΒΟΡ * 25%   

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ 
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ), 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 αυτισ115. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει 
θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν αρικ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικι 
Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» - Φ.Ε.Κ.: 1924Β'/02-06-2017. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
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 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ 
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

115
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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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 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 
5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 116 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ117. 

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

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

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα118, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

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

                                                           
116

  Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

117
 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

118
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ119 

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 τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ120. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν121: 

α) Tο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016122, 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 παροφςασ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το, επιςυναπτόμενο ςε αυτι, 
Ραράρτθμα ΙΙΙ. 

                                                           
119

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

120
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται 

ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι 
περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ 
υποβολισ τουσ .  

120
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 

αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ .  

121
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 

122
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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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 Τεχνικι Ρροςφορά 

Ο φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.3.1 τθσ παροφςασ. H τεχνικι 
προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το τεφχοσ «Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν» του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ το πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.. 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα, κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VI (υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ) τθσ διακιρυξθσ, που 
επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι. 
Α. Τιμζσ 

[ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 123 

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%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: 
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και 
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςτο Μζροσ Β του Ραραρτιματοσ Ι, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν124   

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

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

                                                           
123

 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

124
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι125. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν126 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,127  

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, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν. 
4782/2021. 

δ) 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. 
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) 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. 

 

                                                           
125

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
126

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
127

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν128 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ)129, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν Τρίτθ 22/06/2021 και ϊρα 15:00  

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ 
ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να 
ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 
προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α). 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου130. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι131 προσ ζγκριςθ. 

                                                           
128

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρκρο 16) 

129
  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ  για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019. 
130

 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 





 

Σελίδα 42 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων132. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

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

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι133 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 ιςοδφναμων προςφορϊν, ιτοι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςτον προφζροντα 
οικονομικό φορζα με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.   

Στθ περίπτωςθ που οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικι προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 
ανωτζρω οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου 134. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ.  
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ135. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου136 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 137 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ138 και τα πρωτότυπα ι 
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 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
132

  Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
133

 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
134

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν παρ. 4, περ. α του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
 
135

  Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
136

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
137

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
138

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 





 

Σελίδα 43 

αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  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, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν139. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ140 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.141 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά142 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το 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 προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του143.  

                                                           
139

  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  

140
  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

141
  Ρρβλ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
142

  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
143

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 





 

Σελίδα 44 

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 από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω144 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά145, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

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

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 146. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ147 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

                                                           
144

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
145

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
146

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

147
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά148.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ149 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 παράλειψθσ150. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά151 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 πιςτοποιθτικϊν152 

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.153  
 
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: 

                                                           
148

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 
149

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
150

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
151

 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.)».  

152
  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.)”. 
153

  Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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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 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.154 
 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ.155 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ156. 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου157. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδ ικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ158. 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 διαφορετικά159. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
                                                           
154

  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

155
  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

156
  Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
157

  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
158

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
159

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 160 

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, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
παρ. 4 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, και ςτθ παρ. 2.1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  θ οποία 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 επιςτρζφεται 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  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

   

                                                           
160

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

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

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.161. 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.  

*ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ 
αντικατάςταςισ του] 

 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 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ162  

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 τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α.163 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ164  

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, 

                                                           
161

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
162

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
163

 Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
164

 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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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. 

 

 





 

Σελίδα 51 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί  με ι χωρίσ τθν χοριγθςθ προκαταβολισ και με τον 
πιο κάτω τρόπο:  

α) Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε ςτάδια (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν), με τθ καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ςταδίου, μετά τθν οριςτικι 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κάκε ςταδίου, και με τθν προςκόμιςθ 
των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016165, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ  20% 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 . 

 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 μονάδεσ166 το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ167. 

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 

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 0,07% 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 επιβάλλεται168  

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. 4412/2016169 

                                                           
165

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
166

 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 

167
 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.  
168

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
169

 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 
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γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)170 . 

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 , ςτο κακοριςμζνο από το κάκε φορά ιςχφον φορολογικό πλαίςιο, ποςοςτό επί του κακαροφ 
ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ171 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 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, 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. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ172. 
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

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

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

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
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  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)”. 

171
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 

172
  Ρρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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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 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων173   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια Σφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων  – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ.  

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016174. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
174

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
175

 Άρκρο 217 
του ν. 4412/2016. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν, θ οποία ζχει ςυςτακεί με Απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για  

 όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου,  

 τθ 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  Διάρκεια ςφμβαςθσ175  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
του ςυμφωνθτικοφ και για τα δφο ΤΜΘΜΑΤΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τισ 
31/08/2023.  

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων, ορίηονται τμθματικζσ 
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

ΤΜΗΜΑ 1 

Φάςθ 1, διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν 

Φάςθ 2, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν 

Φάςθ 3, διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν 

ΤΜΗΜΑ 2 

Φάςθ 1, διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν 

Φάςθ 2, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν 

Φάςθ 3, διάρκειασ πζντε (5) μθνϊν 

Φάςθ 4, διάρκειασ πζντε (5) μθνϊν 

Θ ζναρξθ κάκε φάςθσ κα γίνεται ςτον προβλεπόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ανεξάρτθτα από τθν 
οριςτικι παραλαβι των προθγοφμενων φάςεων, και πάντοτε κατόπιν ςχετικισ εντολισ τθσ υπθρεςίασ που 
διοικεί και παρακολουκεί τθ ςφμβαςθ. 

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 
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από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου176.  

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 ζκπτωτοσ177   

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. 4412/2016178 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 179 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτικθκε δυνάμει ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων, ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ:  

α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ οποία παραλαβι εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  

β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

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

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

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

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 
220 του Ν. 442/2016 όπωσ ιςχφει, αλλά και του άρκρου του 6.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  
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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. 
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 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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  Ππωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
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  Ρρβλ. άρκρο 219 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι, από νζα επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω νζα επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι 
επιςτολι προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221180του ν. 4412/2016.181  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ182  

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 τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ183  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ οπότε και δεν ορίηεται ο ςχετικόσ όροσ, οι προχποκζςεισ και 
ο τρόποσ τθσ αναπροςαρμογισ αυτισ. 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)184.  

                                                           
180

  Ρρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ οποίεσ 
τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

181
 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

182
 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 

183
 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

184
  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
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Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, 
τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α) ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου (Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.), μαηί με άλλουσ 24 Φορείσ 
Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν, ιδρφκθκε το ζτοσ 2002 δια του Ν. 3044/2002, και άρχιςε να λειτουργεί το 
2003, οπότε ζλαβε χϊρα θ ςυγκρότθςθ του 1ου Δ.Σ., δυνάμει ςχετικισ απόφαςθσ του  τότε Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
(ιδθ Υ.Ρ.ΕΝ.).  
Θ ζδρα του Φορζα είναι ςτο Λιτόχωρο Ριερίασ. Είναι κοινωφελζσ Ν.Ρ.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, 
και εποπτεφεται απ’ ευκείασ  από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου περιλαμβάνει πλζον, και μετά τθ ψιφιςθ του Ν. 
4519/2018 «Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και άλλεσ διατάξεισ», εντόσ τθσ χωρικισ του 
αρμοδιότθτασ (περιοχι ευκφνθσ) τζςςερισ (4) επί μζρουσ αυτόνομεσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ, 
ενταγμζνεσ ςτο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Δικτφου NATURA 2000 (με βάςθ τθν Οδθγία Ρροςταςίασ 
Οικοτόπων και Ειδϊν 92/43/ΕΟΚ) με τουσ κάτωκι κωδικοφσ: 
 GR1250001 «Όροσ Όλυμποσ»,   
 GR1250002 «Πιζρια Όρθ» 
 GR1250003 «Όροσ Σίταροσ» και 
 GR1420008 «Κάτω Όλυμποσ, Όροσ Γκονταμάνι & Κοιλάδα Ροδιάσ» θ οποία περιλαμβάνει εξ’ 
ολοκλιρου εντόσ των ορίων τθσ, τθν Ρροςτατευόμενθ Ρεριοχι με κωδικό και ονομαςία GR1420001«Κάτω 
Όλυμποσ & Καλλιπεφκθ» 
Βάςει του άρκρου 1, οι Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν (ΦΔΡΡ) είναι τα νομικά πρόςωπα 
ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Ρ.Ι. Δ.), που ζχουν ωσ ςκοπό τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ των περιοχϊν, ςτοιχείων και 
ςυνόλων τθσ φφςθσ και του τοπίου των άρκρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπωσ ζχουν 
αντικαταςτακεί με τα άρκρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 
4519/2018. 
Μεταξφ των περιοχϊν των άρκρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπωσ ζχουν αντικαταςτακεί 
με τα άρκρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), περιλαμβάνονται οι Ρεριοχζσ Απόλυτθσ Ρροςταςίασ τθσ 
Φφςθσ, οι Ρεριοχζσ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ και οι Ρεριοχζσ Ρροςταςίασ Οικοτόπων και Ειδϊν (Ειδικζσ 
Ηϊνεσ Διατιρθςθσ-ΕΗΔ, Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ-ΗΕΡ και Καταφφγια Άγριασ Ηωισ-ΚΑΗ. 
Ειδικότερα και ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ωσ άνω Ν. 4519/2018, ςτθν αρμοδιότθτα του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου ανικουν μεταξφ άλλων: 
 θ παροχι ςτοιχείων και αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ των ςχεδίων 

διαχείριςθσ και ςτθ ςυνζχεια θ εφαρμογι, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και επικαιροποίθςθ των 
ςχεδίων διαχείριςθσ για τθν αειφορικι διαχείριςθ και προςταςία του φυςικοφ κεφαλαίου του δικτφου 
Natura 2000. 

 θ κατάρτιςθ ετιςιασ ζκκεςθσ για τθν προςτατευόμενθ περιοχι του, με προτεραιότθτα ςτθν κατάςταςθ 
διατιρθςθσ των προςτατευτζων αντικειμζνων και ςτα αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των δράςεων 
που προβλζπονται ςτα ςχζδια διαχείριςθσ. 

 θ κατάρτιςθ μελετϊν και θ διεξαγωγι ερευνϊν, κακϊσ και θ εκτζλεςθ τεχνικϊν ι άλλων ζργων που 
περιλαμβάνονται ςτα οικεία ςχζδια διαχείριςθσ και είναι απαραίτθτα για τθν προςταςία, διατιρθςθ, 
αποκατάςταςθ και ανάδειξθ των προςτατευτζων αντικειμζνων που εμπίπτουν ςτθν περιοχι ευκφνθσ 
τουσ  

 θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ και των παραγωγικϊν φορζων ςε κζματα 
αναγόμενα ςτο ζργο και ςτουσ ςκοποφσ του Φορζα, και 
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 θ ςυνδρομι ςτθ χοριγθςθ αδειϊν επιςτθμονικισ ζρευνασ και τεχνικϊν δοκιμϊν και αναλφςεων για τα 
προςτατευτζα αντικείμενα, εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθ γνωςτοποίθςθ των ποριςμάτων από τισ 
παραπάνω δραςτθριότθτεσ ςτον Φορζα, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ. 
 

Με τθν ιςχφ του ανωτζρω Ν. 4519/2018, θ ςυνολικι επιφάνεια τθσ περιοχισ ευκφνθσ και χωρικισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, αυξικθκε αρκετά και πλζον ανζρχεται 
ςε περίπου 700.000 ςτρζμματα ι 70.000 ha.  
Ο Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. διοικείται από επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο αποτελείται από  εκπροςϊπουσ 
του Υ.Ρ.Ε.Ν., τθσ Επιςτθμονικισ Κοινότθτασ, τθσ Ρεριφερειακισ (Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ – Ρεριφζρεια 
Κεντρικισ Μακεδονίασ) και Τοπικισ (Διμοσ Ελαςςόνασ – Διμοσ Δίου Ολφμπου) Αυτοδιοίκθςθσ, των 
Ραραγωγικϊν Φορζων τθσ περιοχισ και των Ρεριβαλλοντικϊν Μ.Κ.Ο. 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, απαςχολεί ςιμερα 15 εργαηόμενουσ, με 
ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, με τισ κάτωκι ειδικότθτεσ και κατθγορίεσ 
εκπαίδευςθσ: 
 2 άτομα Ρ.Ε. Δαςολόγουσ 
 1 άτομο Ρ.Ε. Οικονομολόγο   
 2 άτομα Τ.Ε. Δαςοπόνουσ 
 2 άτομα Δ.Ε. Ξεναγοφσ  
 8 άτομα Δ.Ε. Επόπτεσ - Φφλακεσ 
Πςον αφορά το πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των κανονιςτικϊν διατάξεων προσ το οποίο οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται ο Φορζασ, ωσ απόρροια του υφιςτάμενου νομικοφ κακεςτϊτοσ και ελλείψει του ςχετικοφ 

Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ, το οποίο κα κακόριηε επ’ ακριβϊσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ και 

δραςτθριότθτεσ ςτθ περιοχι ευκφνθσ του, οι αρμοδιότθτζσ του περιγράφονται ςτο άρκρο 4 του Ν. 

4519/2018 (ΦΕΚ 25/Αϋ/20-2-2018). 

 

B) ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1) Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

ΣΜΗΜΑ 1 : «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ 
διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ 
Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.387,10 € πλζον ΦΠΑ (24%) 8.012,90 € (41.400,00 
€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.). 

Κφριοι ςκοποί/ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ είναι:  

(α) ο εντοπιςμόσ των κυρίων πυρινων κατανομισ του αγριόγιδου κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ,  

(β) θ διερεφνθςθ των περιςτατικϊν λακροκθρίασ πρωτογενϊσ, μζςω τθσ χριςθσ φωτοπαγίδων (camera 
traps) και δευτερογενϊσ, μζςω τθσ ςυλλογισ δεδομζνων από περιςτατικά των τελευταίων ετϊν,  

(γ) θ γενετικι ανάλυςθ ατόμων του πλθκυςμοφ ϊςτε να διαλευκανκεί εάν ο πλθκυςμόσ του Ολφμπου 
είναι γενετικά απομονωμζνοσ από τον πλθκυςμό ςτον Τίταρο και τουσ υπόλοιπουσ πλθκυςμοφσ τθσ 
Ελλάδασ και να εξεταςτεί εάν υφίςταται κίνδυνοσ επιμιξίασ, και  

(δ) θ διερεφνθςθ τθσ διατροφικισ ςυμπεριφοράσ  του είδουσ και ςυγκεκριμζνα εάν αςκοφνται πιζςεισ ςτα 
ενδθμικά και ςπάνια φυτά του Ολφμπου, 

ενϊ ωσ δευτερεφοντεσ ςτόχοι κακορίηονται οι: 

(α') Θ βζλτιςτθ προςαρμογι των μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων πεδίου και αναλφςεων και των 
πρωτοκόλλων ςτισ απαιτιςεισ των Οδθγιϊν για τθ Φφςθ, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ 
εξελίξεισ ςτα αντικείμενα τθσ εποπτείασ και τθσ διατιρθςθσ. 
(β') ο εντοπιςμόσ πικανϊν κετικϊν ι αρνθτικϊν τάςεων τθσ ζκταςθσ και των πλθκυςμϊν του αγριόγιδου 
και 
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(γ') θ αξιολόγθςθ του Βακμοφ Διατιρθςθσ (ΒΔ) και των λοιπϊν παραμζτρων του πλθκυςμοφ του 
αγριόγιδου) ςτισ δφο περιοχζσ του δικτφου NATURA 2000 που αναφζρονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ 
(GR1250001 & GR1250003) όπου ζχει ςθμαντικι παρουςία, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ επεξθγθματικζσ 
ςθμειϊςεισ ςυμπλιρωςθσ των Τυποποιθμζνων Εντφπων Δεδομζνων (ΤΕΔ, Standard Data Form-SDF). 
 

Το αγριόγιδο ςυνιςτά προςτατευόμενο είδοσ που περιλαμβάνεται ςτα κοινοτικά είδθ που προςτατεφονται 
ςτο Ραράρτθμα ΙΙ και ΙV τθσ ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και το πιο αντιπροςωπευτικό είδοσ πανίδασ 
του Ολφμπου.  Κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο ςτο πλαίςιο τθσ 3θσ εξαετοφσ αναφοράσ 
υλοποιικθκε το ζργο «Εποπτεία και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν κθλαςτικϊν 
κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου», 
το οποίο επικεντρωνόταν ςτθν καταγραφι ατόμων με ςτόχο τθν εκτίμθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ του 
είδουσ.  

Στο αντικείμενο του ζργου δεν ςυμπεριλαμβανόταν θ διερεφνθςθ των επικρατειϊν του είδουσ, θ δομι του 
πλθκυςμοφ και θ διερεφνθςθ των απειλϊν του. Επιπρόςκετα, θ ανάπτυξθ και εφαρμογι μζτρων και 
διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ τθσ λακροκθρίασ κα ςυνιςτά ζνα νζο και ενεργό 
εργαλείο διαχείριςθσ. 

ΣΜΗΜΑ 2: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ των 
ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΠΑ 12.019,35 € (62.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.). 

Κφριοι ςκοποί/ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ είναι:  

 (α) θ διερεφνθςθ και ο εντοπιςμόσ ςθμαντικϊν κζςεων για τα χειρόπτερα, ιτοι αποικίεσ-roosting sites, 
ςπιλαια χειμζριασ νάρκθσ, μθτρικζσ αποικίεσ κθλαςμοφ, swarming sites (κζςεισ ηευγαρϊματοσ), 
ςθμαντικοί διάδρομοι τροφολθψίασ, κτλ.,  

(β) θ απόκτθςθ δεδομζνων για τθ βιοποικιλότθτα των χειροπτζρων ςτθ διευρυμζνθ περιοχι αρμοδιότθτασ 
και  

(γ) ςυμπλθρωματικά, θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τα είδθ αυτά (βιοποικιλότθτα, 
οικολογικόσ ρόλοσ και ςθμαςία ςτο οικοςφςτθμα) για τα οποία υπάρχει ζλλειψθ γνϊςθσ και ακόμθ και 
προκατάλθψθ.  

Τα χειρόπτερα ςυνιςτοφν μία από τισ λιγότερο μελετθμζνεσ ομάδεσ κθλαςτικϊν -αλλά και ειδϊν 
γενικότερα- ςτθν Ελλάδα. Κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο ςτο πλαίςιο τθσ 3θσ εξαετοφσ 
αναφοράσ υλοποιικθκε το ζργο «Εποπτεία και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν 
κθλαςτικϊν κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 
Δρυμοφ Ολφμπου». Στο πλαίςιο αυτό, υλοποιικθκαν εργαςίεσ πεδίου για νυχτόβια κθλαςτικά (π.χ. λφκοσ, 
αγριόγατα, αλεποφ, λαγόσ, κ.α.) και παράλλθλα ςτισ κζςεισ εκείνεσ λιφκθκαν θχθτικζσ κυρίωσ 
καταγραφζσ περαςτικϊν χειροπτζρων, με επιλεκτικι χριςθ άλλων μεκόδων.  

Το αποτζλεςμα όςον αφορά τα χειρόπτερα, ιταν θ αφξθςθ ςτον ςυνολικό αρικμό ειδϊν με παρουςία ςτον 
Πλυμπο (από 5 ςε 15 είδθ), χωρίσ όμωσ να υπάρχουν πλθροφορίεσ για τον εκτιμϊμενο πλθκυςμό τουσ, ι 
για τισ κζςεισ αποικιϊν, διαχείμαςθσ, και διαδρόμων τροφολθψίασ. Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ποικιλομορφίασ 
τθσ ομάδασ των κθλαςτικϊν, τθσ ανάγκθσ ςε ειδικοφσ επιςτιμονεσ και τθσ ανομοιογζνειασ των μεκόδων 
που απαιτοφνταν για τα διάφορα είδθ, δεν υπιρχε θ δυνατότθτα να διερευνθκοφν και να εντοπιςκοφν οι 
ςθμαντικζσ κζςεισ για τα είδθ. Ρζραν αυτοφ, δυνάμει του Ν.4519/2018 ο ΦΔΕΔ Ολφμπου απζκτθςε 4 νζεσ 
περιοχζσ Natura 2000 ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τουσ (3 ΕΗΔ & 1 ΗΕΡ) για τισ οποίεσ δεν διακζτουμε 
πρωτογενι δεδομζνα. 

Πλεσ οι ευρωπαϊκζσ νυχτερίδεσ προςτατεφονται και περιλαμβάνονται ςτα Ραραρτιματα ΙΙ και ΙV τθσ 
Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. Θ αντιμετϊπιςθ των κενϊν ςτθ γνϊςθ για τα ςθμαντικά και προςτατευόμενα είδθ 
περιλαμβάνεται ςτθν Εκνικι Στρατθγικι και το Σχζδιο Δράςθσ 2020 για τθ Βιοποικιλότθτα ςτον Γενικό 
Στόχο 1: Αφξθςθ τθσ διακζςιμθσ γνϊςθσ για τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, Ειδικόσ 
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Στόχοσ 1.1: Διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ (για τα είδθ χλωρίδασ και πανίδασ) και θ 
ςυμπλιρωςθ κενϊν ςτα επιςτθμονικά δεδομζνα (ςελ. 73-74). 

Εξίςου ςθμαντικό είναι ότι τα αποτελζςματα αυτοφ του ζργου αναμζνεται ότι κα ςυμβάλλουν κετικά ςτθν 
μελλοντικι υλοποίθςθ των ζργων τθσ Εποπτείασ για τθν 4θ εξαετι αναφορά που κα πραγματοποιιςει το 
ΥΡΕΝ. Ειδικότερα, ζχοντασ τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ δράςθσ (γνωρίηοντασ δθλαδι τισ κζςεισ 
αποικιϊν, διαχείμαςθσ, τροφολθψίασ), οι ομάδεσ πεδίου κα μποροφνε εφκολα να υλοποιιςουνε 
καταγραφζσ κακϊσ κα υπάρχει ακριβισ γνϊςθ των ςθμείων δειγματολθψίασ (πλθροφορία που δεν 
υπιρχε ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και που δυςκόλεψε ςθμαντικά τον τότε ανάδοχο 
περιορίηοντασ ι/και υποβακμίηοντασ ποιοτικά τθ δράςθ του).  

2) Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ  
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κωδ. ΣΑΕΡ 
0081. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021 του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. Ζργου 2019ΕΡ00810166). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 με τίτλο «Διαχειριςτικζσ Δράςεισ για το Αγριόγιδο και για τα 
Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτιματά τουσ» τθσ Ρράξθσ : «Ρροςταςία και διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν 
πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου», θ οποία ζχει ενταχκεί 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων 
Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ 
ςτισ περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» ςτα πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 
ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων», δυνάμει τθσ αρικ. 
7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ, και ζχει 
λάβει κωδικό MIS (ΟΡΣ): 5045450. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ - ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτικθκαν εκ των προτζρων 

εγκρίςεισ τεχνικϊν μελετϊν ι/και μελετϊν ςκοπιμότθτασ, ενϊ εξαιτίασ τθσ ερευνθτικισ/επιςτθμονικισ 

μορφισ  του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ, δεν απαιτικθκε ςφνταξθ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

(Μ.Ρ.Ε.) και δεν ακολουκικθκε οποιαδιποτε διαδικαςία Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.).  

 Θ μοναδικζσ απαιτιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ιταν: 

- θ ζγκριςθ τόςο τθσ υποβολισ τόςο του Τεχνικοφ Δελτίου Διαχειριςτικϊν Δράςεων με τίτλο «Ρροςταςία 
και Διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Ολφμπου» ςτο Ε.Ρ. «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», όςο και των προδιαγραφϊν των υποζργων του 
ανωτζρω Τεχνικοφ Δελτίου, από τον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, οι οποίεσ 
πραγματοποιικθκαν δια των αρικ. 51/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8Ξ46Ψ8ΒΡ-ΣΑΣ) & 52/18-07-2019 (ΑΔΑ: 
6ΩHB46Ψ8ΒΡ-OEA) Αποφάςεων του ΔΣ του, αντίςτοιχα,  

- θ ζνταξθ/υπαγωγι τθσ Ρράξθσ «Ρροςταςία και Διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι 
ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΝΤΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», θ οποία ζλαβε χϊρα δυνάμει τθσ αρικ. 7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) 
Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ, με κωδικό ΟΡΣ 5045450, και τζλοσ 

- θ ζγκριςθ των όρων του Τεφχουσ Δθμοπράτθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία ζλαβε χϊρα δια τθσ 
αρικ. ....../…./2021 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Ολφμπου, με τθν οποία εγκρίκθκαν οι ανωτζρω όροι. 
 

3) Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα 

Θ παροφςα διακιρυξθ και θ ςφμβαςθ που απορρζει από τθν εκτζλεςι τθσ, αποτελείται από δφο 

ξεχωριςτά Τμιματα, απολφτωσ διακριτά μεταξφ τουσ. 

Ο διαχωριςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε δφο επί μζρουσ Τμιματα, υπαγορεφτθκε κυρίωσ από: 
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1. το διαφορετικό επιςτθμονικό και φυςικό αντικείμενο των δφο Τμθμάτων 

2. τθ διαφορετικι επιςτθμονικι προςζγγιςθ και μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί από τον 

ανάδοχο/χουσ, προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν και να παραδϊςουν εντζχνωσ και αποτελεςματικά, τισ 

ηθτοφμενεσ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ και παραδοτζα των ςυμβάςεων, και 

3. το διαφορετικό ειδικό επιςτθμονικό υπόβακρο, εξειδικευμζνθ εμπειρία και ςφνκεςθ ομάδασ ζργου 

που, απαραιτιτωσ και επί ποινι αποκλειςμοφ, ηθτείται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.     

Σε κάκε περίπτωςθ, ο κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλλει προςφορά για ζνα 
ι/και για τα δφο ξεχωριςτά Τμιματα, εφόςον πλθροί τισ απαιτιςεισ και τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ & 
Επαγγελματικισ Καταλλθλότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
παροφςα διακιρυξθ. 
 

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1) Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

ΣΜΗΜΑ 1 : «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ 
διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ 
Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.387,10 € πλζον ΦΠΑ (24%) 8.012,90 € (41.400,00 
€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.). 

Το ζργο αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ διαχειριςτικϊν δράςεων για το αγριόγιδο 
(Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 «Προσ Πλυμποσ-GR1250001 και «Προσ Τίταροσ-
GR1250003», θ οποία αποτελεί(νζα προςκικθ ςτθν περιοχι χωρικισ αρμοδιότθτασ του Φορζα 
Διαχείριςθσ. Ρεριλαμβάνει τον ζλεγχο των πιζςεων λακροκθρίασ και τυχόν ςυγκροφςεων χριςθσ γθσ με 
τον άνκρωπο, γενετικι ανάλυςθ ατόμων του πλθκυςμοφ, διερεφνθςθ τθσ διατροφικισ ςυμπεριφοράσ του 
είδουσ. 
Τα αγριόγιδο ςυνιςτά είδοσ εκνικισ προτεραιότθτασ για το οποίο το ΥΡΕΝ κα εκπονιςει άμεςα Σχζδιο 
Δράςθσ ςτο πλαίςιο του Ζργου LIFE-IP 4 NATURA, το οποίο αποτελεί το πρϊτο ολοκλθρωμζνο ζργο LIFE 
(LIFE Integrated Project), που ζχει ποτζ αναλάβει να υλοποιιςει θ χϊρα μασ. Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου 
είδουσ (μεταξφ άλλων) για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθ μεγάλθ οικολογικι του αξία, κακϊσ και τθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των μεγάλων απειλϊν που δζχεται, 
κακϊσ αν και προςτατευόμενο είδοσ, απειλείται ζντονα από τθ λακροκθρία.  
Μζςω του προαναφερκζντοσ προγράμματοσ LIFE, ζχουν κακοριςτεί και ςυνταχκεί οι ςκοποί/ςτόχοι, τα 
εφαρμοηόμενα μζτρα για τθν επίτευξι τουσ και οι προδιαγραφζσ του ςχεδίου δράςθσ για το είδοσ, το 
οποίο προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε επιλεγμζνεσ περιφζρειεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ 
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα το όροσ Πλυμποσ (βλ. υπό τθν προσ ψιφιςθ Κ.Υ.Α. 
«Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για το αγριόγιδο των Βαλκανίων Rupicapra Rupicapra Balcanica»).  
Ο Φορζασ ςκοπεφει να υλοποιιςει το παρόν ζργο ϊςτε να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά και ςε 
ςυνζργεια με το ΥΡΕΝ. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ 3θσ εξαετοφσ αναφοράσ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο 
τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ, θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του πλθκυςμοφ του είδουσ χαρακτθρίςτθκε ωσ κακι ςε 
εκνικό επίπεδο, με ευνοϊκό όμωσ εφροσ εξάπλωςθσ. 
Το Ρλαίςιο Δράςεων και Ρροτεραιοτιτων 2014-2020, αναφζρει ότι προτεραιότθτεσ για το είδοσ είναι οι 
κάτωκι: 
α) άμεςθ καταγραφι και εντοπιςμόσ τθσ εξάπλωςθσ πλθκυςμϊν και υποπλθκυςμϊν τουσ,  
β) αποφυγι των κανατϊςεων από ατυχιματα, δθλθτθριαςμζνα δολϊματα, κυνιγι και 
γ) θ προϊκθςθ και ενίςχυςθ παραδοςιακισ κτθνοτροφίασ (ςτο μζτρο του εφικτοφ) 
Το ζργο απαρτίηουν οι εξισ επιμζρουσ δράςεισ: 
 Συλλογι επικαιροποιθμζνων δεδομζνων των περιςτατικϊν λακροκθρίασ των τελευταίων ετϊν 

(αρικμόσ περιςτατικϊν, κζςεισ, εξζλιξθ καταγγελιϊν, κ.α.) 
 Τοποκζτθςθ φωτοπαγίδων καμερϊν (camera traps) ςε κατάλλθλζσ κζςεισ όπου δραςτθριοποιείται το 

είδοσ για τθ διερεφνθςθ κρουςμάτων λακροκθρίασ ι άλλων πιζςεων ςτο είδοσ. 
 Ρρόταςθ μθχανιςμϊν πρόλθψθσ, ιδίωσ τουσ μθ-καλοκαιρινοφσ μινεσ, όταν το είδοσ κατεβαίνει πιο 

χαμθλά να τραφεί. 
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 Εργαςίεσ πεδίου για τον προςδιοριςμό των πυρινων χριςεων γθσ και λακροκθρίασ του είδουσ ςτισ 
δφο περιοχζσ Natura. 

 Λιψθ γενετικοφ υλικοφ (π.χ. τριχϊν, κοπράνων) και ανάλυςθ DNA των ατόμων των πλθκυςμϊν ςτον 
Τίταρο και ςτον Πλυμπο 

 Ανάλυςθ τθσ διατροφικισ ςυμπεριφοράσ μζςω απευκείασ παρατιρθςθσ και μζςω ανάλυςθσ των 
κοπράνων. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Φορζα. 
 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ ενϊπιον τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. 
 

ΣΜΗΜΑ 2  : «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ 
των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΠΑ 12.019,35 € (62.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.). 

Το ζργο αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ διερεφνθςθ τθσ παρουςίασ και χριςθσ ενδιαιτθμάτων των 
χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, 
που, πλζον πζραν τθσ περιοχισ «Προσ Πλυμποσ-GR1250001», περιλαμβάνει πλζον και τισ περιοχζσ του 
δικτφου Natura 2000 «Ριζρια Πρθ - GR1250002», «Προσ Τίταροσ - GR1250003» και «Κάτω Πλυμποσ-
Καλλιπεφκθ-GR1420001». Ρεριλαμβάνεται ο εντοπιςμόσ κζςεων αποικιϊν, θ πρόταςθ μζτρων διατιρθςθσ 
κακϊσ και θ εφαρμογι δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ ωσ προσ τα παρεξθγθμζνα από το ευρφ κοινό, αυτά 
είδθ. 
Ειδικότερα, ςκοπόσ τθσ δράςθσ είναι: (α) θ διερεφνθςθ και ο εντοπιςμόσ ςθμαντικϊν κζςεων για τα 
χειρόπτερα, ιτοι αποικίεσ-roosting sites, ςπιλαια χειμζριασ νάρκθσ, μθτρικζσ αποικίεσ κθλαςμοφ, 
swarming sites (κζςεισ ηευγαρϊματοσ), ςθμαντικοί διάδρομοι τροφολθψίασ, κτλ., (β) θ απόκτθςθ 
δεδομζνων για τθ βιοποικιλότθτα των χειροπτζρων ςτθ διευρυμζνθ περιοχι αρμοδιότθτασ και (γ) 
ςυμπλθρωματικά, θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τα είδθ αυτά (βιοποικιλότθτα, 
οικολογικόσ ρόλοσ και ςθμαςία ςτο οικοςφςτθμα) για τα οποία υπάρχει ζλλειψθ γνϊςθσ και ακόμθ και 
προκατάλθψθ. 
Το υποζργο απαρτίηουν οι εξισ επιμζρουσ δράςεισ: 

Επιςτθμονικζσ 
 Εντοπιςμόσ και διερεφνθςθ ςπθλαίων, εγκαταλελειμμζνων κτιρίων και άλλων πικανϊν κζςεων 

αποικιϊν, διαχείμαςθσ (hibernation sites), κθλαςμοφ (maternity roosts), ηευγαρϊματοσ (swarming 
sites), κτλ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτον εντοπιςμό μεγάλων ι/και ςθμαντικϊν αποικιϊν εντόσ των περιοχϊν 
του δικτφου Natura 2000. 

 Διερεφνθςθ κατά μικοσ υδάτινων ςωμάτων (π.χ. ποτάμια, υδατοςυλλογζσ) για κζςεισ τροφολθψίασ. 
 Σφλλθψθ και αναγνϊριςθ νυχτερίδων με τθ χριςθ των κακιερωμζνων και προβλεπόμενων μθχανικϊν 

μζςων, ιτοι των διχτυϊν παρεμβολισ (mist nets) για δαςόβια είδθ ι / και τθσ παγίδασ άρπασ (harp 
traps) ςε ειςόδουσ ςπθλαίων, για ςπθλαιόβια είδθ, αναλόγωσ και τθσ γεωμορφολογίασ τθσ περιοχισ. 

 Καταγραφι νυχτερίδων μεταξφ λυκόφωτοσ (ςοφρουπο) και ανατολισ με χριςθ ανιχνευτϊν 
υπερθχογράφων (active bat detectors) 

 Τοποκζτθςθ αυτομάτων πακθτικϊν καταγραφικϊν υπερθχογράφων ςε κζςεισ όπου κα ζχει 
διαπιςτωκεί αξιοςθμείωτθ κινθτικότθτα χειροπτζρων (passive bat detectors). 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Φορζα. 
      Ενθμερωτικζσ 
 Διοργάνωςθ, ανοιχτϊν για το κοινό, βραδιϊν επιμορφωτικοφ χαρακτιρα (άνοιξθ-καλοκαίρι), όπου κα 

γίνεται παρουςίαςθ των ελλθνικϊν ειδϊν νυχτερίδων και επίδειξθ τθσ μεκοδολογίασ καταγραφισ 
νυχτερίδων με χριςθ των ανιχνευτϊν υπερθχογράφων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα τακτικι 
ευαιςκθτοποίθςθσ που ακολουκείται ςτθν Ευρϊπθ εδϊ και δεκαετίεσ. 

 Τοποκζτθςθ τεχνθτϊν καταφυγίων/φωλεϊν (bat boxes) ςε επιλεκτικζσ κζςεισ κυρίωσ ωσ μζςο 
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ διατιρθςθ των ειδϊν αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι ο πρωταρχικόσ ρόλοσ των 
τεχνθτϊν φωλιϊν είναι θ ενίςχυςθ των διακζςιμων κζςεων φωλιάςματοσ, ςυνεπϊσ τα οφζλθ αυτισ 
τθσ δράςθσ κα είναι διττά. 
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 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 
Ολφμπου, ενϊπιον τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

2) Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Οι μζκοδοι παρακολοφκθςθσ κα είναι οι πλζον ςφγχρονεσ και ενδεδειγμζνεσ για τα ανωτζρω είδθ 
(χειρόπτερα και αγριόγιδο) και κα οδθγεί ςε αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν. Θ 
αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν (τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ), είναι ςθμαντικι για τισ 
δράςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξισ τθσ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 11 τθσ ανωτζρω Οδθγίασ. 

Οι δειγματολθψίεσ πεδίου για τα κθλαςτικά κα πρζπει να ςυνδυάηονται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο 
(χρονικά και χωρικά) ϊςτε θ τελικι εκτίμθςθ να προκφπτει από τθ διαβοφλευςθ και κοινι παρατιρθςθ 
ζμπειρων ερευνθτϊν. Θ εποχι και θ ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν κα πρζπει να επιλζγεται (τεκμθριωμζνα) 
με βάςθ τθ βιολογία του είδουσ (π.χ. τον αναπαραγωγικό κφκλο τουσ, τισ εποχζσ που είναι πιο δραςτιρια, 
τθ διακεςιμότθτα τθσ τροφισ). 

Σε κάκε περίπτωςθ θ κάτωκι προτεινόμενθ μεκοδολογία είναι ενδεικτικι και όχι περιοριςτικι των 
διακζςιμων επιλογϊν των αναδόχων (ι του αναδόχου) των δφο επί μζρουσ Τμθμάτων, δεδομζνθσ τθσ 
πολυετοφσ εμπειρίασ και τθσ επιςτθμονικισ εξειδίκευςισ τουσ, ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Ειδικότερα, για τισ ομάδεσ κθλαςτικϊν ειδϊν: 

ΤΜΗΜΑ Ι 

Για το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)  

θ παρακολοφκθςθ ςτο πεδίο μπορεί να γίνει με τισ εξισ μεκόδουσ/ τακτικζσ ι με ςυνδυαςμό αυτϊν: 

 Κακοριςμόσ και χριςθ κζςεων ι / και πεηοπορικϊν διαδρομϊν πλεονεκτικισ κζαςθσ προσ το 
ενδιαίτθμα του είδουσ. 

 Διενζργεια πεηοπορικϊν διαδρομϊν εντόσ του ενδιαιτιματοσ του είδουσ. 

 Συνεντεφξεισ με κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ τθσ υπαίκρου.  
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Για τα χειρόπτερα:  

για τθν αποφυγι τθσ όχλθςθσ, όταν πρόκειται για ςυλλιψεισ ι καταμετριςεισ εςωτερικά των 
καταφυγίων, οι δειγματολθψίεσ κα διαρκοφν τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο και ειδικά μζςα ςτα καταφφγια 
κα γίνονται από ζναν ελάχιςτο αρικμό ερευνθτϊν. Θ μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ μπορεί να 
περιλαμβάνει: 

 Ραρακολοφκθςθ ειδϊν ςτισ περιοχζσ κυνθγιοφ τουσ ι και ςτουσ τόπουσ διζλευςθσ 
(foraging/commuting bats) με τθ χριςθ υπερθχο-ανιχνευτϊν (bat detectors), ι/και ςυλλιψεισ με 
ειδικά δίχτυα παρεμβολισ ι ειδικζσ παγίδεσ. 

 Καταγραφι και παρακολοφκθςθ ειδϊν ςτα καταφφγια/αποικίεσ τουσ (roosting bats) με μετριςεισ, 
ςυλλιψεισ ι καταγραφι υπεριχων. 

 

3) Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ κατ’ ελάχιςτον απαιτοφμενθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςφνκεςθ τθσ/ων Ομάδασ/ων Ζργου ανά Τμιμα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ζχει ωσ κάτωκι: 

ΣΜΗΜΑ 1 : «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ 
διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ 
Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ». 

Ομάδα Ζργου 

Θ ομάδα εργαςίασ κα πρζπει να ςτελεχϊνεται από 2 ειδικοφσ επιςτιμονεσ για τθν αποτελεςματικι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου. 
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ΤΜΗΜΑ 1  

- Θ ομάδα κα πρζπει να διακζτει ζναν ειδικό επιςτιμονα ςτα ευρωπαϊκά οπλθφόρα κθλαςτικά 
(Υπεφκυνοσ Ομάδασ Εργαςίασ), θ εξειδίκευςθ του οποίου κα αποδεικνφεται μζςω των μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν του (διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά προτεραιότθτα και ελλείψει αυτοφ, μεταπτυχιακοφ 
διπλϊματοσ ειδίκευςθσ) και με πτυχίο ΡΕ Βιολόγων ι ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων ι ΡΕ Δαςολόγων.  

- Το ζτερο μζλοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ δφναται να είναι επιςτιμονασ ΡΕ Βιολόγοσ ι ΡΕ 
Ρεριβαλλοντολόγοσ ι ΡΕ Δαςολόγοσ, με αποδεδειγμζνθ 3ετι  ςχετικι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι 
εμπειρία ςτα ευρωπαϊκά οπλθφόρα κθλαςτικά. 

Ειδικότερα, τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να διακζτουν γνϊςεισ και εμπειρία ςτα εξισ επιςτθμονικά 
αντικείμενα:  

(α) άμεςοι μζκοδοι παρατιρθςθσ και καταγραφισ κοπαδιϊν ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων κθλαςτικϊν με 
χριςθ κιαλιϊν και τθλεςκοπίων,  

(β) ζμμεςεσ μζκοδοι παρατιρθςθσ και καταγραφισ, ιτοι αναγνϊριςθ βιοδθλωτικϊν του αγριόγιδου  (π.χ. 
περιττϊματα, τρίχεσ, ίχνθ κ.α.),  

(γ) τοποκζτθςθ και χριςθ φωτοπαγίδων-καμερϊν για τθν πακθτικι καταγραφι των κινιςεων του είδουσ, 
και  

(δ) λιψθ και ανάλυςθ γενετικοφ υλικοφ. 

- Θ ομάδα κα πρζπει να παρζχει μζροσ των υπθρεςιϊν τθσ με φυςικι παρουςία ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ, και ειδικότερα, τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου και τθν 
υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, ςφμφωνα με τθν  Ζκκεςθ Αναλυτικοφ Ρρογραμματιςμοφ 
του ζργου που κα καταρτιςτεί και κα υποβλθκεί εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

- Θ εξειδικευμζνθ επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςε ευρωπαϊκά οπλθφόρα κθλαςτικά 
αποδεικνφεται με τα εξισ δικαιολογθτικά: ςυμβάςεισ ανάκεςθσ ζργου ι υπεργολαβίασ, ςυμβάςεισ 
εργαςίασ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από τον εργοδότθ, κ.α. 

Ειδικότερα, τα προςόντα των επιςτθμόνων αναλφονται ωσ εξισ: 

Υπεφκυνοσ Επιςτιμονασ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

- Διδακτορικό δίπλωμα από ελλθνικό ΑΕΙ ι του εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνο ςτθν Ελλάδα από τον 
ΔΟΑΤΑΡ, με κζμα ςυναφζσ με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων 
κθλαςτικϊν. Ελλείψει υποψθφίων με διδακτορικό δίπλωμα είναι δυνατι θ αποδοχι μελϊν τθσ ομάδασ με 
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν ειδϊν 
οπλθφόρων. 

-Ρενταετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων 
κθλαςτικϊν. 

Επιςτιμονασ με εξειδικευμζνθ εμπειρία – Μζλοσ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

-Τριετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν οπλθφόρων κθλαςτικϊν. 
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ΣΜΗΜΑ 2  : «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ 
των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΠΑ 12.019,35 € (62.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.). 

Ομάδα Ζργου  

Θ ομάδα εργαςίασ κα πρζπει να ςτελεχϊνεται από 3 ειδικοφσ επιςτιμονεσ για τθν αποτελεςματικι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου. 

- Θ ομάδα κα πρζπει να διακζτει ζναν ειδικό επιςτιμονα χειροπτερόλογο με ειδίκευςθ ςε ευρωπαϊκά 
ειδϊν χειροπτζρων (Υπεφκυνοσ Ομάδασ Εργαςίασ), θ εξειδίκευςθ του οποίου κα αποδεικνφεται μζςω των 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του (διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά προτεραιότθτα και ελλείψει αυτοφ, 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ) και με πτυχίο ΡΕ Βιολόγων ι ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων ι ΡΕ 
Δαςολόγων.  

- Τα ζτερα δφο Μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ δφνανται να είναι επιςτιμονεσ ΡΕ Βιολόγοι ι ΡΕ 
Ρεριβαλλοντολόγοι ι ΡΕ Δαςολόγοι, με αποδεδειγμζνθ με αποδεδειγμζνθ 3ετι  ςχετικι επαγγελματικι 
ι/και ερευνθτικι εξειδίκευςθ ςτα ευρωπαϊκά είδθ χειροπτζρων. 

Ειδικότερα, τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να διακζτουν γνϊςεισ και εμπειρία ςτα εξισ επιςτθμονικά 
αντικείμενα:  

(α) χριςθ άμεςων μεκόδων καταγραφισ χειροπτζρων, ιτοι με δίχτυα παρεμβολισ (mist nets) και παγίδεσ 
(harp traps),  

(β) αναγνϊριςθ χειροπτζρων ςτο χζρι με βάςει των μορφολογικϊν τουσ γνωριςμάτων,  

(γ) χριςθ ζμμεςων μεκόδων καταγραφισ, και ςυγκεκριμζνα ακουςτικϊν εργαλείων ανιχνευτϊν 
υπερθχογράφων (bat detectors), ςτο πεδίο, και  

(δ) αναγνϊριςθ χειροπτζρων με βάςει τθν ανάλυςθ των υπερθχογραφθμάτων τουσ χρθςιμοποιϊντασ 
ςχετικά λογιςμικά αναγνϊριςθσ υπεριχων (bat sound analysis). 

- Θ ομάδα κα πρζπει να παρζχει μζροσ των υπθρεςιϊν τθσ με φυςικι παρουςία ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ, και ειδικότερα, τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πεδίου και τθν 
υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, ςφμφωνα με τθν  Ζκκεςθ Αναλυτικοφ Ρρογραμματιςμοφ 
του ζργου που κα καταρτιςτεί και κα υποβλθκεί εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

- Θ εξειδικευμζνθ επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτα ευρωπαϊκά είδθ χειροπτζρων 
αποδεικνφεται με τα εξισ δικαιολογθτικά: ςυμβάςεισ ανάκεςθσ ζργου ι υπεργολαβίασ, ςυμβάςεισ 
εργαςίασ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από τον εργοδότθ, κ.α. 

Ειδικότερα, τα προςόντα των επιςτθμόνων αναλφονται ωσ εξισ: 

Χειροπτερολόγοσ – Υπεφκυνοσ Επιςτιμονασ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 

- Διδακτορικό δίπλωμα από ελλθνικό ΑΕΙ ι του εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνο ςτθν Ελλάδα από τον 
ΔΟΑΤΑΡ, με κζμα ςυναφζσ με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν ειδϊν χειροπτζρων. 
Ελλείψει υποψθφίων με διδακτορικό δίπλωμα είναι δυνατι θ αποδοχι μελϊν τθσ ομάδασ με 
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με τθν καταγραφι, αναγνϊριςθ και ζρευνα ευρωπαϊκϊν ειδϊν 
χειροπτζρων. 

-Ρενταετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν ειδϊν χειροπτζρων. 

Επιςτιμονεσ με εξειδικευμζνθ εμπειρία – Μζλθ Ομάδασ Εργαςίασ 

- Ρανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ Βιολογίασ ι Ρεριβαλλοντολογίασ ι Δαςολογίασ από ελλθνικό ΑΕΙ ι του 
εξωτερικοφ, επίςθμα αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΡ. 
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-Τριετι επαγγελματικι ι/και ερευνθτικι εμπειρία ςτθν καταγραφι ευρωπαϊκϊν ειδϊν χειροπτζρων. 
 

4) Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

ΣΜΗΜΑ 1: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ 
διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ 
Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.387,10 € πλζον ΦΠΑ 8.012,90 € (41.400,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.). 

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ, κα διαρκζςει ςυνολικά είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τισ 31/08/2023, και οι τμθματικζσ προκεςμίεσ παροχισ 
των εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν ι/και υποβολισ των παραδοτζων, καταγράφονται ςτον 
πίνακα που ακολουκεί. 
 

Ραραδοτζο 

α/α 
Ρεριγραφι 

Ημερομθνία 

Υποβολισ 

(από τθν 

υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ) 

Συμβατικό 

Τίμθμα 

1 

Α) Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου τθσ 

1θσ δειγματολθπτικισ περιόδου. 

Ανάλυςθ 1θσ Δειγματολθπτικισ 

περιόδου:  

 Διερεφνθςθ και καταγραφι 

χειμερινϊν πυρινων κατανομισ 

και περιοχϊν ηευγαρϊματοσ.  

 Καταγραφι πλθκυςμϊν και 

τυχόν υπο-ομάδων.  

 Τοποκζτθςθ φωτο-παγίδων για 

διερεφνθςθ λακροκθρίασ. 

Οκτϊ (8) μινεσ 

(διάρκειασ 8 

μθνϊν) 

7.038,00 ευρϊ 

ςυμπ. ΦΡΑ 

Β) Ζκκεςθ με τα πρωτογενι και 

επεξεργαςμζνα δεδομζνα των 

περιςτατικϊν λακροκθρίασ που 

ςυλλζχκθκαν. 

2 

Α) Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου τθσ 

2θσ δειγματολθπτικισ περιόδου. 

Ανάλυςθ 2θσ Δειγματολθπτικισ 

περιόδου:  

 Καταγραφι πλθκυςμοφ και 

δομισ αυτοφ (νεογνά, κθλυκά, 

αρςενικά).  

 Καταγραφι κερινϊν πυρινων 

κατανομισ.  

 Λιψθ γενετικοφ υλικοφ και 

καταγραφι ςυμπεριφοράσ 

Δεκατζςςερισ 

(14) μινεσ 

(διάρκειασ 6 

μθνϊν) 

13.662,00 ευρϊ 

ςυμπ. ΦΡΑ 
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τροφολθψίασ ςτα αλπικά. 

 Τοποκζτθςθ φωτο-παγίδων για 

διερεφνθςθ πιζςεων. 

 

 

Β) Σφνταξθ Οδθγοφ αντιμετϊπιςθσ και 

χειριςμοφ των περιςτατικϊν 

λακροκθρίασ, ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ 

διεκνείσ πρακτικζσ αλλά και 

προςαρμοςμζνο ςτθν ελλθνικι 

νομοκεςία και πραγματικότθτα. 

3 

Α) Χάρτεσ με: 

α) τισ πυρινεσ κατανομισ του είδουσ, 

β) τισ χριςεισ γθσ του είδουσ ανά εποχι 

και ανά περιοχι NATURA 2000 και 

γ) τισ κζςεισ όπου εντοπίηονται οι 

κυριότερεσ απειλζσ και πιζςεισ 

λακροκθρίασ για το είδοσ. 

Είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ 

(διάρκειασ 10 

μθνϊν) 

20.700,00 ευρϊ 

ςυμπ. ΦΡΑ 

Β) Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου τθσ 

3θσ δειγματολθπτικισ περιόδου. 

Ανάλυςθ 3θσ Δειγματολθπτικισ 

περιόδου:  

 Ολοκλιρωςθ δειγματολθψιϊν 

πεδίου (Καταγραφι πλθκυςμοφ 

και δομισ αυτοφ (νεογνά, 

κθλυκά, αρςενικά),  

 Καταγραφι κερινϊν πυρινων 

κατανομισ.  

 Λιψθ γενετικοφ υλικοφ και 

καταγραφι ςυμπεριφοράσ 

τροφολθψίασ ςτα αλπικά). 

Γ) Τελικι Ζκκεςθ με τα ςυνολικά 

αποτελζςματα του ζργου (δεδομζνα και 

ςυμπεράςματα τθσ γενετικισ ανάλυςθσ, 

το προφίλ τθσ διατροφικισ του είδουσ 

και ποια είδθ φυτϊν επθρεάηονται, κτλ). 

Δ) Φωτογραφικό υλικό από άμεςεσ και 

ζμμεςεσ (π.χ. φωτοπαγίδεσ) καταγραφζσ. 
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Ε) Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του 

ζργου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ 

ενϊπιον τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Ενδεικτικι και όχι περιοριςτικι μορφι του περιεχομζνου και τθσ δομισ των παραδοτζων περιγράφεται 
ςτθ ςυνζχεια.  

1Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια:  

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ που υιοκετικθκε και κα 
τεκμθριϊνονται οι επιμζρουσ επιλογζσ. 

β) Θ επαναξιολόγθςθ τθσ πραγματικισ και δυνθτικισ εξάπλωςθσ του είδουσ (Rupicapra rupicapra 
balcanica) 

γ) Τα κατά περίπτωςθ αναγκαία γεωγραφικά και χαρτογραφικά αρχεία, πίνακεσ και φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ.  

Ραραδοτζο 2 - Ζκκεςθ δεδομζνων: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία 
κα καταγράφονται όλα τα περιςτατικά λακροκθρίασ του είδουσ εντόσ των δφο (2) περιοχϊν του Δικτφου 
NATURA, οι πθγζσ από τισ οποίεσ ςυλλζχκθκαν τα δεδομζνα, ςτατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ και 
χαρτογραφικι αποτφπωςθ των περιςτατικϊν.  

2Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια:  

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ που υιοκετικθκε και κα 
τεκμθριϊνονται οι επιμζρουσ επιλογζσ. 

β) Θ επαναξιολόγθςθ τθσ πραγματικισ και δυνθτικισ εξάπλωςθσ του είδουσ (Rupicapra rupicapra 
balcanica) 

γ) Τα κατά περίπτωςθ αναγκαία γεωγραφικά και χαρτογραφικά αρχεία, πίνακεσ και φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ.  

Ραραδοτζο 2 - Σφνταξθ οδθγοφ: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι ζνα εγχειρίδιο, που κα 
ενςωματϊνει τισ διεκνϊσ ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων λακροκθρίασ και τθν 
ιςχφουςα ελλθνικι ειδικι (με τοπικό χαρακτιρα π.χ. Ρ.Δ. ι Κ.Υ.Α.) και γενικι νομοκεςία, και κα 
κωδικοποιεί τισ περιπτϊςεισ και τουσ τρόπουσ χειριςμοφ των φαινομζνων αυτϊν. Ενδεικτικό εφροσ 
μεγζκουσ του Οδθγοφ/Εγχειριδίου 30-50 ςελ. (φωτογραφικι τεκμθρίωςθ εφόςον υπάρχει διακζςιμθ) 

3Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια:  

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ που υιοκετικθκε και κα 
τεκμθριϊνονται οι επιμζρουσ επιλογζσ. 

β) Ραρουςίαςθ τθσ γενετικισ ανάλυςθσ των πλθκυςμϊν του είδουσ και των διατροφικϊν του ςυνθκειϊν , 
ςε ςχζςθ με τισ χριςεισ γθσ των περιοχϊν που ενδθμεί. 

γ) Τα κατά περίπτωςθ αναγκαία γεωγραφικά και χαρτογραφικά αρχεία, πίνακεσ και φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ.  

Ραραδοτζο 2 - Χάρτεσ: Οι χάρτεσ του παραδοτζου αυτοφ ανεξαρτιτωσ τθσ πλθροφορίασ που δίνουν: 

- κα είναι ζγχρωμοι, ςε ςχετικά καλι ανάλυςθ (300 -600 dpi → 0,09 - 0,36 megapixels)  
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- κα ςυντάςςονται ςε κλίμακεσ 1:5.000 & 1:10.000, αναλόγωσ του εφρουσ κατανομισ του είδουσ ανά 
περιοχι NATURA,  και τθσ εγγφτθτασ των ςθμείων απειλϊν και πιζςεων λακροκθρίασ.  

Για μικρά εφρθ κατανομϊν δφναται θ κλίμακα να περιοριςτεί ςτθν 1:2000, χωρίσ όμωσ να υποβακμίηεται θ 
παρεχόμενθ πλθροφορία. 

-  κα ςυντάςςονται επί κατάλλθλου χαρτογραφικοφ υποβάκρου, το οποίου κατ' ελάχιςτον κα περιζχει 
χωροςτακμικζσ καμπφλεσ, ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ, τοπωνφμια, υδάτινουσ φορείσ, ορειβατικζσ 
διαδρομζσ, οδικό δίκτυο και κορυφζσ 

- κα είναι γεωαναφερμζνοι τόςο ςτο Εκνικό Σφςτθμα Συντεταγμζνων (ΕΓΣΑ '87), όςο και ςτο Ευρωπαϊκό 
Ρροβολικό Σφςτθμα LAEA και ςε κατάλλθλο πλζγμα αναφοράσ ETRS 89 (10Χ10, 5Χ5 ι 1Χ1 km), με ςκοπό 
τθν άμεςθ ενςωμάτωςι των δεδομζνων τουσ ςτισ μελλοντικζσ εξαετείσ αναφορζσ τθσ χϊρασ μασ.  

- όλεσ οι γεωγραφικζσ αποτυπϊςεισ κα είναι αρχεία διανυςματικισ ιτοι ςθμειακισ, γραμμικισ και 
πολυγωνικισ μορφισ (.shp), κα δθμιουργοφνται και κα αποκθκεφονται επί των χαρτογραφικϊν αρχείων 
Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS) (.mxd) και κα εξάγονται  και ςε αρχεία .pdf. 

To ςφνολο των παραγόμενων ψθφιακϊν αρχείων από τισ Υπθρεςίεσ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με το Ν. 
3882/10 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) “Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν (ΕΥΓΕΡ) -Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2007 και άλλεσ 
διατάξεισ. Τροποποίθςθ του ν. 1647/1986 «Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ 
(ΟΚΧΕ) και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 141/Αϋ) , που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506   

και να ακολουκεί τουσ όρουσ τθσ, με τον Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμζνθσ ςφμβαςθ Aarhus, 
το άρκρο 27 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Αϋ) και τισ ςχετικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ για το Εκνικό Ρλαίςιο 
Διαλειτουργικότθτασ κακϊσ και το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ για τα περιβαλλοντικά και δθμόςια δεδομζνα 
και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

Πλα τα παραδοτζα του Τμιματοσ αυτοφ, κα υποβάλλονται ςε επεξεργάςιμθ αλλά και ςε μθ 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείων, και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ κα αποτελοφν πνευματικι 
ιδιοκτθςία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Συνεπϊσ, ςτθν Υπθρεςία που διοικεί και παρακολουκεί τθ ςφμβαςθ κα πρζπει να μεταβιβάηονται τα 
πλιρθ δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ των παραγόμενων γεωχωρικϊν δεδομζνων και των ςχετικϊν 
μεταδεδομζνων, χωρίσ κανζνα περιοριςμό για τθ διάκεςι τουσ ςε τρίτουσ.  

ΣΜΗΜΑ 2: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ των 
ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΠΑ 12.019,35 € (62.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.). 

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ, κα διαρκζςει ςυνολικά είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τισ 31/08/2023, και οι τμθματικζσ προκεςμίεσ παροχισ 
των εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν ι/και υποβολισ των παραδοτζων, καταγράφονται ςτον 
πίνακα που ακολουκεί. 

Ραραδοτζο 

α/α 

Ρεριγραφι  Ημερομθνία 

Υποβολισ              
(από τθν 

υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ) 

Συμβατικό 

Τίμθμα 

1 

Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου τθσ 1θσ 

δειγματολθπτικισ περιόδου. 

Ανάλυςθ 1θσ Δειγματολθπτικισ περιόδου:  

 Εντοπιςμόσ και διερεφνθςθ 

Οκτϊ (8) μινεσ 

(διάρκειασ 8 

μθνϊν) 

5.175,00 ευρϊ 

ςυμπ. ΦΡΑ 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506
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ςπθλαίων, εγκαταλελειμμζνων κτιρίων 

και άλλων πικανϊν αποικιϊν και 

κζςεων διαχείμαςθσ (hibernation 

sites).  

 Καταγραφζσ ειδϊν και πλθκυςμϊν. 

2 

Α) Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου τθσ 2θσ 

δειγματολθπτικισ περιόδου. 

Ανάλυςθ 2θσ Δειγματολθπτικισ 

περιόδου:  

 Εντοπιςμόσ και διερεφνθςθ 

μθτρικϊν αποικιϊν κθλαςμοφ, 

ςθμαντικϊν διαδρόμων 

τροφολθψίασ και κζςεων 

ηευγαρϊματοσ/swarming sites). 

 Καταγραφζσ ειδϊν και 

πλθκυςμϊν. 

Δεκατζςςερισ 

(14) μινεσ 

(διάρκειασ 6 

μθνϊν) 

15.525,00 ευρϊ         

ςυμπ. ΦΡΑ 

Β) Υλοποίθςθ 2 επιμορφωτικϊν βραδιϊν 

ευαιςκθτοποίθςθσ, με επίδειξθ χριςθσ 

υπερθχογράφων για καταγραφζσ (Ιοφλιοσ & 

Αφγουςτοσ). 

3 

Α) Ζκκεςθ Ρροόδου 3θσ δειγματολθπτικισ 

περιόδου 

Ανάλυςθ 3θσ Δειγματολθπτικισ 

περιόδου:  

 Εντοπιςμόσ και διερεφνθςθ 

ςπθλαίων, εγκαταλελειμμζνων 

κτιρίων και άλλων πικανϊν 

αποικιϊν και κζςεων διαχείμαςθσ 

(hibernation sites).  

 Καταγραφζσ ειδϊν (με ςφλλθψθ) 

και πλθκυςμϊν. 

Δεκαεννζα (19) 

μινεσ 

(διάρκειασ 5 

μθνϊν) 

20.700,00 ευρϊ 

ςυμπ. ΦΡΑ 

Β) Υλοποίθςθ 2 επιμορφωτικϊν βραδιϊν 

ευαιςκθτοποίθςθσ, με επίδειξθ 

τοποκζτθςθσ ι/και χριςθσ bat boxes 

(Νοζμβριοσ & Δεκζμβριοσ)  

Γ) Χαρτογράφθςθ και φωτογράφιςθ των 

κυριότερων ςπθλαίων που διερευνικθκαν. 
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4 

Α) Τελικι Ζκκεςθ με τα ςυνολικά 

αποτελζςματα του ζργου 

(ςυμπεριλαμβανομζνων χαρτϊν με τισ 

κζςεισ αποικιϊν, πλθκυςμιακά δεδομζνα 

και χριςεων γθσ, φωτογραφικό εργαςιϊν 

πεδίου, κζςεων αποικιϊν και ειδϊν). 

Ανάλυςθ 4θσ Δειγματολθπτικισ 

περιόδου:  

 Ολοκλιρωςθ δειγματολθψιϊν 

πεδίου  

 Εντοπιςμόσ και διερεφνθςθ 

μθτρικϊν αποικιϊν κθλαςμοφ, 

ςθμαντικϊν διαδρόμων 

τροφολθψίασ και κζςεων 

ηευγαρϊματοσ/swarming sites. 

 Καταγραφζσ ειδϊν (με ςφλλθψθ) 

και πλθκυςμϊν. 

Είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ 

(διάρκειασ 5 

μθνϊν) 

20.700,00 ευρϊ 

ςυμπ. ΦΡΑ 

Β) Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του 

ζργου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ 

ενϊπιον τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

  

1Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια:  

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ που υιοκετικθκε και κα 
τεκμθριϊνονται οι επιμζρουσ επιλογζσ. 

β) Ρρϊτθ αξιολόγθςθ τθσ πραγματικισ και δυνθτικισ εξάπλωςθσ των ειδϊν χειροπτζρων ςτισ υπό μελζτθ 
περιοχζσ NATURA, βάςει κυρίωσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, μελετϊν ι/και μεμονωμζνων καταγραφϊν. 

γ) Τα κατά περίπτωςθ αναγκαία γεωγραφικά και χαρτογραφικά αρχεία, πίνακεσ και φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ.  

2Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια:  

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ που υιοκετικθκε και κα 
τεκμθριϊνονται οι επιμζρουσ επιλογζσ. 
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β) Αξιολόγθςθ τθσ πραγματικισ και δυνθτικισ εξάπλωςθσ των ειδϊν χειροπτζρων, βάςει του εντοπιςμοφ 
και τθσ διερεφνθςθσ ςπθλαίων, εγκαταλελειμμζνων κτιρίων και άλλων πικανϊν κζςεων αποικιϊν, αλλά 
κατά μικοσ υδάτινων ςωμάτων για κζςεισ τροφολθψίασ. 

γ) Τα κατά περίπτωςθ αναγκαία γεωγραφικά και χαρτογραφικά αρχεία, πίνακεσ και φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ.  

3Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Ζκκεςθ απολογιςμοφ και προόδου: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι 
ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια:  

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ που υιοκετικθκε και κα 
τεκμθριϊνονται οι επιμζρουσ επιλογζσ. 

β) Αξιολόγθςθ τθσ πραγματικισ και δυνθτικισ εξάπλωςθσ των ειδϊν χειροπτζρων, βάςει του εντοπιςμοφ 
και τθσ διερεφνθςθσ ςπθλαίων, εγκαταλελειμμζνων κτιρίων και άλλων πικανϊν κζςεων αποικιϊν, αλλά 
κατά μικοσ υδάτινων ςωμάτων για κζςεισ τροφολθψίασ. 

γ) Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςφλλθψθσ, ανίχνευςθσ και καταγραφισ με μθχανικά μζςα των 
ειδϊν χειροπτζρων ανά περιοχι NATURA και εξαγωγι ποριςμάτων.  

δ) Τα κατά περίπτωςθ αναγκαία γεωγραφικά και χαρτογραφικά αρχεία, πίνακεσ και φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ.  

Ραραδοτζο 2 - Χάρτεσ: Οι χάρτεσ του παραδοτζου αυτοφ ανεξαρτιτωσ τθσ πλθροφορίασ που δίνουν: 

- κα είναι ζγχρωμοι, ςε ςχετικά καλι ανάλυςθ (300 -600 dpi → 0,09 - 0,36 megapixels)  

- κα ςυντάςςονται ςε κλίμακεσ 1:5.000 & 1:10.000, αναλόγωσ του εφρουσ κατανομισ του είδουσ ανά 
περιοχι NATURA,  και τθσ εγγφτθτασ των ςθμείων απειλϊν και πιζςεων λακροκθρίασ.  

Για μικρά εφρθ κατανομϊν δφναται θ κλίμακα να περιοριςτεί ςτθν 1:2000, χωρίσ όμωσ να υποβακμίηεται θ 
παρεχόμενθ πλθροφορία. 

-  κα ςυντάςςονται επί κατάλλθλου χαρτογραφικοφ υποβάκρου, το οποίου κατ' ελάχιςτον κα περιζχει 
χωροςτακμικζσ καμπφλεσ, ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ, τοπωνφμια, υδάτινουσ φορείσ, ορειβατικζσ 
διαδρομζσ, οδικό δίκτυο και κορυφζσ 

- κα είναι γεωαναφερμζνοι τόςο ςτο Εκνικό Σφςτθμα Συντεταγμζνων (ΕΓΣΑ '87), όςο και ςτο Ευρωπαϊκό 
Ρροβολικό Σφςτθμα LAEA και ςε κατάλλθλο πλζγμα αναφοράσ ETRS 89 (10Χ10, 5Χ5 ι 1Χ1 km), με ςκοπό 
τθν άμεςθ ενςωμάτωςι των δεδομζνων τουσ ςτισ μελλοντικζσ εξαετείσ αναφορζσ τθσ χϊρασ μασ.  

- όλεσ οι γεωγραφικζσ αποτυπϊςεισ κα είναι αρχεία διανυςματικισ ιτοι ςθμειακισ, γραμμικισ και 
πολυγωνικισ μορφισ (.shp), κα δθμιουργοφνται και κα αποκθκεφονται επί των χαρτογραφικϊν αρχείων 
Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS) (.mxd) και κα εξάγονται  και ςε αρχεία .pdf. 

4Θ ΦΑΣΘ 

Ραραδοτζο 1 - Τελικι Ζκκεςθ απολογιςμοφ: Ραραδοτζο αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι μία τεχνικι ζκκεςθ 
ςτθν οποία κα περιγράφεται ςε διακριτά κεφάλαια, θ οποία κα ενςωματϊνει τισ τρεισ Εκκζςεισ Ρροόδου 
που προθγικθκαν, κα παρουςιάηει τθν τελικι εικόνα παρουςίασ και εξάπλωςθσ των ειδϊν χειροπτζρων 
ςτισ μελετϊμενεσ περιοχζσ NATURA. 

To ςφνολο των παραγόμενων ψθφιακϊν αρχείων από τισ Υπθρεςίεσ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με το Ν. 
3882/10 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) “Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν (ΕΥΓΕΡ) -Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2007 και άλλεσ 
διατάξεισ. Τροποποίθςθ του ν. 1647/1986 «Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ 
(ΟΚΧΕ) και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 141/Αϋ) , που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506   

και να ακολουκεί τουσ όρουσ τθσ, με τον Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμζνθσ ςφμβαςθ Aarhus, 
το άρκρο 27 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Αϋ) και τισ ςχετικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ για το Εκνικό Ρλαίςιο 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506




 

Σελίδα 74 

Διαλειτουργικότθτασ κακϊσ και το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ για τα περιβαλλοντικά και δθμόςια δεδομζνα 
και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

Συνεπϊσ, ςτθν Υπθρεςία που διοικεί και παρακολουκεί τθ ςφμβαςθ κα πρζπει να μεταβιβάηονται τα 
πλιρθ δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ των παραγόμενων γεωχωρικϊν δεδομζνων και των ςχετικϊν 
μεταδεδομζνων, χωρίσ κανζνα περιοριςμό για τθ διάκεςι τουσ ςε τρίτουσ.  

Πλα τα παραδοτζα του Τμιματοσ αυτοφ, κα υποβάλλονται ςε επεξεργάςιμθ αλλά και ςε μθ 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείων, και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ κα αποτελοφν πνευματικι 
ιδιοκτθςία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

5) Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν 

Ο τρόποσ υλοποίθςθσ και παράδοςθσ των παραδοτζων αλλά και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

κακορίηεται ξεχωριςτά για κάκε ΤΜΘΜΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ κάτωκι: 

ΤΜΗΜΑ 1: Ο τόποσ παράδοςθσ των παραδοτζων (τεχνικϊν εκκζςεων, χαρτϊν, φωτογραφιϊν, οδθγϊν 

κλπ.) είναι θ διοικθτικι ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, θ οποία είναι: 

‘’Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, κζςθ «Κοφτερι Ρζτρα» Δ.Ε. Λιτοχϊρου 

Ρ.Ε. Ριερίασ, Τ.Κ. 602 00 & Τ.Θ. 37’’. 

Στθν ανωτζρω διεφκυνςθ κα ελεγχκοφν και κα παραλθφκοφν όλα τα ανωτζρω ζντυπα παραδοτζα, του 

ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ. 

Ο τόποσ παροχισ, ενάςκθςθσ και παράδοςθσ των εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, είναι οι 

περιοχζσ που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ χωρικισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ και εντόσ των 

ορίων των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν του δικτφου Natura 2000 GR125001 & GR125003, όπου διαβιοφν 

οι πλθκυςμοί του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica). 

Τζλοσ, ο τόποσ παράδοςθσ των παραδοτζων πνευματικοφ περιεχομζνου, όπωσ επιμορφωτικζσ θμερίδεσ, 

διαλζξεισ κ.α., ορίηεται με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΤΜΗΜΑ 2: Ο τόποσ παράδοςθσ των παραδοτζων (τεχνικϊν εκκζςεων, χαρτϊν, φωτογραφιϊν, οδθγϊν 

κλπ.) είναι θ διοικθτικι ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, θ οποία είναι: 

‘’Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, κζςθ «Κοφτερι Ρζτρα» Δ.Ε. Λιτοχϊρου 

Ρ.Ε. Ριερίασ, Τ.Κ. 602 00 & Τ.Θ. 37’’. 

Στθν ανωτζρω διεφκυνςθ κα ελεγχκοφν και κα παραλθφκοφν όλα τα ανωτζρω ζντυπα παραδοτζα, του 

ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ. 

Ο τόποσ παροχισ, ενάςκθςθσ και παράδοςθσ των εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, είναι οι 

περιοχζσ που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ χωρικισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ και εντόσ των 

ορίων των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν του δικτφου Natura 2000 GR125001, GR120002, GR125003 & 

GR1420001, όπου διαβιοφν οι πλθκυςμοί των χειροπτζρων). 

Τζλοσ, ο τόποσ παράδοςθσ των παραδοτζων πνευματικοφ περιεχομζνου, όπωσ επιμορφωτικζσ θμερίδεσ, 

διαλζξεισ κ.α., ορίηεται με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6) Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και για τα δφο επί μζρουσ Τμιματα 

αυτισ, κακϊσ και θ παραλαβι των παραδοτζων και των παρεχόμενων εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από: 

τθν Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,  

θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί και οριςτεί δια τθσ αρικ. 73/12-10-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ46Ψ8ΒΡ-ΔΧΘ) απόφαςθσ 

του Δ.Σ. τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςε περίπτωςθ μθ ανανζωςθσ τθσ μζχρι το πζρασ του ςυμβατικοφ 
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χρόνου, από αρμόδιεσ επιτροπζσ που κα ςυςτιςει εκ νζου θ ανακζτουςα αρχι, όπωσ ακριβϊσ ορίηεται 

ςτο κεφάλαιο 6.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ο ζλεγχοσ και θ οριςτικι των παραδοτζων κάκε διακριτισ φάςθσ των δφο Τμθμάτων γίνεται υποχρεωτικά 

εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ (τθσ κάκε φάςθσ) από τον 

Ανάδοχο. 

Εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ 

επεξθγιςεισ, ςυμπλθρϊςεισ και διορκϊςεισ επί των παραδοτζων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ 20 

θμερϊν από τθν παραλαβι των εγγράφων παρατθριςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να προβεί ςτισ 

ηθτοφμενεσ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ/προςκικεσ. 

Επιςθμαίνεται και πάλι ότι θ οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων κάκε φάςθσ επ’ ουδενί επθρεάηει τθν 

ζναρξθ τθσ επόμενθσ, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ ξεκινάει ςτισ θμερομθνίεσ που κακορίηονται ςτθ 

παράγραφο 4 του Ραρατιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

7) Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου προβλζπεται και 
απαιτείται και για τα δφο επί μζρουσ Τμιματα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα των 
δράςεων που κα πραγματοποιθκοφν, αλλά δεν αξιολογείται κατά τθν εξζταςθ των προςφορϊν και τθ 
κατάταξθ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων. 

8) Ραρατάςεισ 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που επιβλζπει 
ι/και παραλαμβάνει τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται 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 αναδόχου. Αν 
λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν λιξει θ 
παρατακείςα -κατά τα ανωτζρω- διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

9) Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

Θ παροφςα μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α) Χρθματοδότθςθ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κωδ. ΣΑΕΡ 
0081. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021 του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. Ζργου 2019ΕΡ00810166). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 με τίτλο «Διαχειριςτικζσ Δράςεισ για το Αγριόγιδο και για τα 
Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτιματά τουσ» τθσ Ρράξθσ : «Ρροςταςία και διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν 
πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου», θ οποία ζχει ενταχκεί 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων 
Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ 
ςτισ περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» ςτα πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 
ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων», δυνάμει τθσ αρικ. 
7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ, και ζχει 
λάβει κωδικό MIS (ΟΡΣ): 5045450. 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ - ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ: Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των 103.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (20.032,25 €) (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 83.467,75 
€). 

Β) Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ: 

ΣΜΗΜΑ 1: «Ραροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ 
διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ 
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

[εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.387,10 € πλζον ΦΡΑ 24% (8.012,90 €), ιτοι 41.400,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 24%).]  

ΣΜΗΜΑ 2: «Ραροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ των 
ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΡΑ 12.019,35 € (62.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α.). 

[εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΡΑ 24% (12.019,35 €), ιτοι 62.100,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 24%).] 

Γ) Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

ΤΜΗΜΑ Ι 

Ο προχπολογιςμόσ του υποζργου προκφπτει χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των ανκρωπομθνϊν.  
Ειδικότερα, κα απαιτθκεί θ παροχι υπθρεςιϊν από ομάδα εργαςίασ 2 εξειδικευμζνων επιςτθμόνων 
για τθν παροχι των προαναφερόμενων επιςτθμονικϊν δράςεων. Εκτιμάται ότι για το ζργο κα 
χρειαςτοφν 100 ανκρωποθμζρεσ ανά άτομο για τουσ 36 μινεσ διάρκειασ του ζργου και για τισ δφο 
περιοχζσ Natura όπου απαντάται το είδοσ (GR1250001, GR1250002). Συνεπϊσ, 200 
ανκρωποθμζρεσ/22 ανκρωποθμζρεσ ςε ζναν μινα= 9,09 μινεσ~ x 2 άτομα = 18,18 ανκρωπομινεσ.  
Θ αμοιβι του κάκε ανκρωπομινα εκτιμάται ωσ 2.300 ευρϊ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ ΕΥΔ ΡΚΜ. 
Συνεπϊσ: 

2.300 ευρϊ x 18 ανκρωπομινεσ = 41.400 ευρϊ ςυμπ. ΦΡΑ. 
Ο προχπολογιςμόσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ αμοιβζσ και όλα τα τυχόν 

ζξοδα τθσ ομάδασ εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Ο προχπολογιςμόσ του υποζργου προκφπτει χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των ανκρωπομθνϊν.  
Ειδικότερα, κα απαιτθκεί θ παροχι υπθρεςιϊν από ομάδα εργαςίασ εξειδικευμζνων επιςτθμόνων 3 
ατόμων για τθν παροχι των προαναφερόμενων επιςτθμονικϊν δράςεων. Εκτιμάται ότι κα 
χρειαςτοφν 200 ανκρωποθμζρεσ ανά άτομο για τουσ 36 μινεσ διάρκειασ του ζργου και για το ςφνολο 
των περιοχϊν Natura (ΕΗΔ) τθσ περιοχισ ευκφνθσ (GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1420001). 
Συνεπϊσ, 200 ανκρωποθμζρεσ/22 ανκρωποθμζρεσ ςε ζναν μινα = 9,09 μινεσ~ x 3 άτομα = 27,27 
ανκρωπομινεσ.  
Θ αμοιβι του κάκε ανκρωπομινα εκτιμάται ωσ 2.300 ευρϊ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ ΕΥΔ ΡΚΜ. 
Συνεπϊσ: 

2.300 ευρϊ x 27 ανκρωπομινεσ = 62.100 ευρϊ ςυμπ. ΦΡΑ. 
Ο προχπολογιςμόσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ αμοιβζσ και όλα τα τυχόν 

ζξοδα τθσ ομάδασ ζργου για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
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Δ) Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και κα παρακρατοφνται οι προβλεπόμενεσ 
κρατιςεισ και φόροι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΑΘΟ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Οριςμοί 

Κφριοσ του ζργου είναι ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Ανακζτουςα αρχι είναι ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Υπθρεςία υπεφκυνθ για τθν άςκθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

(ςτο εξισ «Υπθρεςία που διοικεί και παρακολουκεί τθ ςφμβαςθ») είναι:  

α) θ Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου 

Ανάδοχοσ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι θ ςφμπραξθ που ςυνάπτει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. 

1.2 Αντικείμενο τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν 

εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Πςα κζματα ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ, ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

τθσ ςφμβαςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 
 

ΑΘΟ 2:   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 Τόποσ και χρόνοσ 

2.1.1 Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και οι περιοχζσ του δικτφου Natura 

2000 με κωδικοφσ GR1250001 - Προσ Πλυμποσ, GR1250002 - Ριζρια Πρθ, GR1250003 - Προσ Τίταροσ 

& GR1420001 - Κάτω Πλυμποσ & Καλλιπεφκθ, όπου διαβιοφν και εξαπλϊνονται  τα είδθ 

κθλαςτικϊν, τα οποία εξετάηονται ςτο πλαίςιο του ζργου ι/και παρζχονται οι απαραίτθτεσ, για τθν 

ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, υπθρεςίεσ, εφόςον τοφτο απαιτείται. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ τθσ Υπθρεςίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (τθσ 

Υπθρεςίασ που είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβλεπόντων) 

να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτθν 

Υπθρεςία και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ θ ανακζτουςα αρχι. 

2.1.2  Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, κζτοντάσ του προκεςμία 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν4412/2016. 

2.1.3 Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ 

ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ 

Σφμβαςθ, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. 

2.1.4 Στθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα ςτο Ραράρτθμα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των εργαςιϊν, ανά 

φάςθ των παρεχόμενων εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν και υποβολισ των παραδοτζων, 

από το οποίο προκφπτει ο ςυνολικόσ και ο τμθματικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ του ςυνόλου του ζργου. 

2.1.5 Σε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αν δεν ορίηεται 

διαφορετικά ςε αυτι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με τισ 
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απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. Στο νζο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι 

εκπόνθςθσ των εργαςιϊν για κάκε ςτάδιο και τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε δράςθσ, ζτςι ϊςτε να 

τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. 

2.1.6 Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ του ζργου χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, δικαιοφται 

αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

2.2.1   Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 

κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και 

κάκε φφλλο του ςυμφωνθτικοφ. 

2.2.2   Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ πρζπει να δθλϊςει τθν ζδρα του και να ορίςει 

αντίκλθτο, ο οποίοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεί 

ςτθν ζδρα τθσ υπεφκυνθσ υπθρεςίασ, για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 4 και 

5 άρκρου 182 Ν.4412/2016). 

2.2.3   Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπροςϊπων του αναδόχου, γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο 

του αναδόχου ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των 

καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του, ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ι 

κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του 

προϊςταμζνου τθσ υπεφκυνθσ υπθρεςίασ για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4  Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ςτθν υπεφκυνθ υπθρεςία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ 

κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

2.2.5   Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του (και τον αναπλθρωτι εκπρόςωπό του) 

με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα αυτά εξουςιοδοτοφνται να 

ενεργοφν κατ' εντολι του και να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ 

ςφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με 

τθ ςφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςε 

ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

2.3 Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ διοίκθςθ τθσ ςφμβαςθσ αςκείται από τθν υπεφκυνθ υπθρεςία για τθν  διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία είναι αρμόδια να ορίςει, και να γνωςτοποιιςει ςτον ανάδοχο, τα 

πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ διοίκθςθ και τθν 

επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα όςα αναγράφονται ςτο άρκρο 216 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 3:   ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

3.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ, τελοφν υπό τθν ρθτι ι 

και ςιωπθρι ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τεκμαίρεται ότι θ Υπθρεςία που παρακολουκεί και 

διοικεί τθ ςφμβαςθ αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν αντιλζγει γραπτά. 
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3.2 Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά τθ 

διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και κα δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ 

ομάδασ από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, για οποιονδιποτε λόγο. Θ Υπθρεςία ερευνά τουσ λόγουσ 

τθσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ, ίςθσ 

τουλάχιςτον εμπειρίασ, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο. 

 

ΑΘΟ 4:   ΑΜΟΙΒΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

 

4.1 Αμοιβι του αναδόχου 

Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. 

4.2 Τα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

4.2.1   Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςε ςτάδια, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν περιγραφι του ζργου ςτο τεφχοσ 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Ι). Θ ςταδιακι καταβολι τθσ αμοιβισ ανά ςτάδιο 

ρυκμίηεται από το άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και περιγράφεται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Ι. Διευκρινίηεται ότι: 

(α)  Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και 

άλλεσ πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςυντάξεων, 

επαγγελματικϊν, δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ. 

(β)  Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει ΦΡΑ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται επιπλζον ςτον 

ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε λογαριαςμοφ. 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζναν μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 

λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 

4.2.2 Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, 

ειδικά και γενικά ζξοδα κ.λπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και 

παράδοςθ των εργαςιϊν. Δεν αναγνωρίηονται λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ, εκτόσ αν 

αναφζρεται διαφορετικά ςτον νόμο. 

4.3 Νόμιςμα αμοιβισ 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τθν 

ανακζτουςα αρχι κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΘΟ 5:   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

5.1.1 Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ τράπεηα, τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από 

τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. 

5.1.2 Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου ι, αναλόγου προσ τθν 

απαίτθςθ, μζρουσ των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι ειςπράττει 

τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςι τθσ προσ τον εγγυθτι. Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων 

δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε περίπτωςθ που 

αυτι υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 
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ΑΘΟ 6:   ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ 

 

6.1 Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ ι εκτελεί τθ ςφμβαςθ πλθμμελϊσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με το άρκρο 

218 του Ν. 4412/2016. 

6.2 Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ που διοικεί και παρακολουκεί τθ 

ςφμβαςθ και απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κοινοποιοφνται ςτο ανάδοχο. Ειςπράττονται 

μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ, ι ςε περίπτωςθ υποβολισ 

ζνςταςθσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΘΟ 7:   ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

7.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου - Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

7.1.1  Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ 

εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ.  

7.1.2  Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ωσ ειδικι ποινικι ριτρα. Αν επιβλικθκαν ποινικζσ 

ριτρεσ για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ οι ριτρεσ 

αυτζσ οφείλονται από τον ανάδοχο ακροιςτικά, ενϊ επιβάλλεται και θ ποινικι ριτρα για τθν 

υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, εφόςον υφίςταται ανάλογθ περίπτωςθ. 

7.2 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςισ τθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 και να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 8:   ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

8.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

8.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτα 

τεφχθ τθσ προκιρυξθσ και τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια 

και επαγγελματικι κρίςθ. 

8.1.2 Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. Εάν από τθ 

ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ηθτϊντασ 

ςχετικζσ οδθγίεσ. 

8.1.3 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα 

ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και 

ότι άλλο ανικει ςε αυτι. 
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8.1.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι για περιπτϊςεισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ 

προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

8.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον ανάδοχο 

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 

αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ 

για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων. 

8.3 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και οι 

προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν 

ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 

8.4 Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.4.1 Πλα τα ζγγραφα που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ προςτεκζντεσ του) ςτο πλαίςιο 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι πάντοτε ςτθ 

διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτον νόμο και ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν 

κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.4.2 Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, 

υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / 

διαχείριςι τουσ. 

8.5 Διακεςιμότθτα απαραίτθτου επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ  

8.5.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τον απαραίτθτο και πλζον ςφγχρονο επιςτθμονικό εξοπλιςμό 

για τθν πλιρθ, ορκι και ζντεχνθ υλοποίθςθ των δράςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και κεωρείται 

ωσ δεδομζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, τόςο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και για τθ 

ςυμμετοχι του ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

8.5.2 Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ατυχιματοσ, μθχανικισ βλάβθσ, κλοπισ κλπ.), δεδομζνθσ τθσ φφςθσ 

των προσ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε απομακρυςμζνεσ και δυςπρόςιτεσ περιοχζσ, και προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ και ζγκαιρθ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ δφναται να ηθτιςει 

επιςτθμονικό εξοπλιςμό από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

            Ο ηθτοφμενοσ εξοπλιςμόσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο, χορθγείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ υπθρεςίασ που επιβλζπει τθ διοίκθςθ και τθ παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

και απόφαςθσ του Δ.Σ. ι του Ρροζδρου του Δ.Σ., με Ρρωτόκολλο Ραράδοςθσ-Ραραλαβισ Υλικϊν, 

το οποίο ακυρϊνεται με τθν επιςτροφι του εξοπλιςμοφ ςτον Φορζα και τον ενδελεχι ζλεγχο τθσ 

(καλισ) κατάςταςισ του. 

8.6 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

8.6.1 Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ 

κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

• τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων 

φορολογίασ ειςοδιματοσ, ΦΡΑ κλπ., 

• τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 
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• τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν. 

8.6.2. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων 

του αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

8.7 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του, ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του 

που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία, για το προςωπικό που κα 

απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.8 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ 

ι τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

8.9 Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μποροφν να 

αποςτζλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με ταχυδρομείο (ςυςτθμζνο ι απλό ι με ταχυμεταφορά) 

και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

ΑΘΟ 9:   ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

 

9.1 Ραροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

αφοροφν τθ ςφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

9.2  Ζγκαιρθ πλθρωμι του αναδόχου 

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα ςτον ανάδοχο, κατά 

τουσ όρουσ του νόμου και τθσ παροφςασ.  

Οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα ακολουκοφν τθν ροι χρθματοδοτιςεων του ζργου «Διαχειριςτικζσ 

Δράςεισ για το Αγριόγιδο και για τα Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτιματά τουσ» τθσ Ρράξθσ : «Ρροςταςία 

και διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ 

Ολφμπου», ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ.  

Σε περίπτωςθ μθ ομαλισ ροισ των χρθματοδοτιςεων που επιφζρουν τθν μθ ζγκαιρθ καταβολι 

πλθρωμϊν από τθν ανακζτουςα αρχι, ο ανάδοχοσ δζχεται ανεπιφφλακτα τθν αναςτολι τθσ πλθρωμισ 

του για όςο διάςτθμα δεν ζχουν μεταφερκεί οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ από το Φορζα χρθματοδότθςθσ 

του προγράμματοσ ςτθν ανακζτουςα αρχι.  

Κατά το διάςτθμα αυτό ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να ςυνεχίςει να εκτελεί το ζργο, που του ηθτείται από 

τθν ανακζτουςα αρχι, κανονικά. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει επιπρόςκετθ αποηθμίωςθ ι 

οποιαδιποτε υπαναχϊρθςθ από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ λόγω μθ ζγκαιρθσ καταβολισ τθσ 

ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ από τθν ανακζτουςα αρχι, εξαιτίασ του ανωτζρω κωλφματοσ. 

ΑΘΟ 10:   ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΗ ΒΙΑ 

 

10.1 Ιςχφουςα νομοκεςία 

Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το ελλθνικό δίκαιο. 

10.2 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ 
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Θ Αρχι και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και τα 

δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και 

αλλθλεγγφθσ. 

10.3 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα Συμβατικά Τεφχθ ι ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου 

10.3.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 

διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, 

όπωσ ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό. 

10.3.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 

υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ, που ζλαβαν 

υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

10.4 Ανωτζρα βία 

10.4.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα 

οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 

ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. 

Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν 

αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τον νόμο ι τθ ςφμβαςθ. 

10.4.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 

δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 

υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 

γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

10.4.3  Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 

10.4.4 Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

10.5 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν δικαιολογοφν 

τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ 

αυτά προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τον νόμο ι τθ ςφμβαςθ. Αν, 

παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- *ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ+ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
 και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι 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: *Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου]  

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [99201086]  

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, 
Δ.Ε. Λιτοχϊρου, Διμου Δίου-Ολφμπου, Ρ.Ε. Ριερίασ, Τ.Κ. 602 00]  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Τριαντάφυλλοσ Μπίτοσ]  

- Τθλζφωνο: 2352083000+  

- Θλ. ταχυδρομείο: *fedolymp@otenet.gr & info@olympusfd.gr]  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.olympusfd.gr] 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

   Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα185: 

 ΤΜΗΜΑ 1: «Ραροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 
κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 
τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των 
ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.387,10 € πλζον ΦΡΑ (24%) 
8.012,90 € (41.400,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ραροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ 
χριςθσ των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ 
περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, εντόσ των ορίων τθσ 
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 50.080,65 € πλζον ΦΡΑ 12.019,35 € (62.100,00 
€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 

 Κφρια CPV: 90711500-9 Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ εκτόσ αυτισ που προορίηεται για καταςκευαςτικά ζργα  

    Δευτερεφοντα CPV: 90710000-7 Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ 

    - Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
 

 

                                                           
185

 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. Σε περίπτωςθ που 
αποφαςίςουν να μθν υποδιαιρζςουν ςε τμιματα, απαιτείται να  αναφζρουν ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ ι ςε 
Ραράρτθμα αυτισ ι ςε οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ.  
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- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε παροχι εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ 
παρακολοφκθςθ, τθν εκτίμθςθ πλθκυςμιακισ κατανομισ, τθσ καταγραφισ ενδιαιτθμάτων και 
χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) και ειδϊν χειροπτζρων που διαβιοφν 
εντόσ των ορίων χωρικισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου και των 
ορίων των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν του δικτφου Natura 2000 ςφμφωνα με τθν Αναλυτικι 
Ρεριγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία 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 αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
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 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ 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) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ 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: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

τιριξθ: 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: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι 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 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 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςτοκάθαπση»)
xix

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

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 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
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 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): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει 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 σςνάτει 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 υοπέαρ την 

ύπαπξη τςσόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάσσει ο οικονομικόρ υοπέαρ 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, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

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 *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
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):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι 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 . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
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 ιδιωτικοφσxxxix: 

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 
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι  
β) εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ του 
και/ι  
γ) τον(-ουσ) υπεργολάβο(-ουσ) του 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
β) *……+ 
 
γ) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

*……+ 

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

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................] 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxliv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv 
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Μζροσ VI: Τελικζσ 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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvi, 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 
δωρεάνxlvii. 

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 Διλωςθσ 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): *……+    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 108 

                                                           
i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 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. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

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 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ 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 Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (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 Ρρωτοκόλλων. 

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. 

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”. 
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xiv

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (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. 

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. 
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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 Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 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. 

xli
 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. 

xlii
 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.  

xliii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xliv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Άλλο Ρεριγραφικό Ζγγραφο – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 
(Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) *ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ+ 

Υπόδειγμα βιογραφικϊν, μελϊν ομάδασ που κα εκτελζςει τθ ςφμβαςθ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Επϊνυμο: 

2. Πνομα: 

3. Ημερομθνία και τόποσ γζννθςθσ: 

4. Υπθκοότθτα: 

5. Οικογενειακι Κατάςταςθ: 

6. Εκπαίδευςθ: 

ΙΔΥΜΑ:   

Ημερομθνία: 

Από(μινασ/ζτοσ) 

Ζωσ(μινασ/ζτοσ) 

  

Ρτυχίο:   

 (Σε περίπτωςθ ςπουδϊν ςε περιςςότερα του ενόσ Ιδρφματα ι περιςςότερα του ενόσ πτυχία ο πίνακασ 

τροποποιείται κατάλλθλα). 

7. Γλϊςςεσ: (Βακμοί 1 ζωσ 5 για τθν ικανότθτα, όπου 5 είναι το άριςτα) : 

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΡΟΦΟΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Ελλθνικά    

    

    

(Ρροςτίκενται ι αφαιροφνται ςειρζσ ανάλογα). 

8. Μζλοσ επαγγελματικϊν οργανιςμϊν: 

9. Ραροφςα κζςθ: (Αναγράφεται θ ςθμερινι απαςχόλθςθ - κζςθ ςε Επιχείρθςθ, Οργανιςμό Δθμοςίου ι 

Ιδιωτικοφ τομζα, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ). 

10. Ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ: (Αναγράφονται τα ςυνολικά ζτθ πραγματικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτο 

εξειδικευμζνο αντικείμενο του τομζα τθσ υπθρεςίασ και όχι τα ζτθ από κτιςεωσ πτυχίου). 

11. Κφρια προςόντα: (Αναγράφονται τα κφρια προςόντα και ικανότθτεσ του ατόμου που προκφπτουν από τθν μζχρι 

ςιμερα επαγγελματικι και άλλθ εμπειρία του). 

12. Επαγγελματικι απαςχόλθςθ: 

(Αναγράφεται θ απαςχόλθςθ του ςε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα Επιχειριςεισ ι Υπθρεςίεσ ξεκινϊντασ από τθ ςθμερινι 

κζςθ απαςχόλθςθσ ςε ςχζςθ πάντα με το εξειδικευμζνο αντικείμενο του τομζα τθσ υπθρεςίασ. 
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Δίδονται ςτοιχεία όπωσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ ςε κάκε διαφορετικι Επιχείρθςθ ι Υπθρεςία ι 

ενδεχομζνωσ διαφορετικι κζςθ, οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ που είχε ςε κάκε κζςθ). 

Χρονικι διάρκεια: Από(μινασ/ζτοσ)ζωσ(μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 

13. Εμπειρία ςχετικι με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία: 

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Από(μινασ/ζτοσ) 

Ζωσ(μινασ/ζτοσ) 

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΘΕΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

  

  

  

(Θ αναγραφι ξεκινά από τισ πλζον πρόςφατεσ υπθρεςίεσ. Θ εμπειρία αναφζρεται πάντα ςτο εξειδικευμζνο 

αντικείμενο του τομζα τθσ υπθρεςίασ και για το διάςτθμα που ορίηει θ προκιρυξθ. 

 

Τόποσ – Ημερομθνία 

 

 

                                                                                                                                                               Υπογραφι 

 

Ρ.χ. υπόδειγμα βιογραφικοφ μελϊν ομάδασ που κα εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, ςε περίπτωςθ μικτισ ςφμβαςθσ 
που περιλαμβάνει και υπθρεςίεσ) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- 
*ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ+ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Για τθν παροχι εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με γενικό τίτλο:  

«Διαχειριςτικζσ Δράςεισ για το αγριόγιδο και για τα χειρόπτερα και τα ενδιαιτιματά τουσ» 

και ειδικότερα για το ΤΜΘΜΑ 1 ι/και ΤΜΘΜΑ 2 (διαγράφεται αναλόγωσ) 

ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 

κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 

τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,               

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ», 

αξίασ …………. € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και ……….. € (με 24% Φ.Ρ.Α.) 

ι/και 

ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ 

των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 

αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,                                                                            

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

 (διαγράφεται αναλόγωσ) 
 

αξίασ …………. € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και ……….. € (με 24% Φ.Ρ.Α.) 

 

Στο Λιτόχωρο ςιμερα τθν ………… του μθνόσ ……………. του ζτουσ 20…, θμζρα ……………., ςτα γραφεία του 

Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, οι κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ο «Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» με ζδρα το Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν 
Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, το οποίο βρίςκεται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Λιτοχϊρου, του Διμου Δίου-

Ολφμπου τθσ Ρ.Ε. Ριερίασ (Λιτόχωρο Ριερίασ, Τ.Κ. 602 00) με Α.Φ.Μ. 999502516 (Δ.Ο.Υ. Κατερίνθσ), 
νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/97604//12239/28-12-2018 (ΦΕΚ 

21/ΥΟΔΔ/23-01-2018) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ, από τον κ. Νίκα 
Αριςτείδθ, Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου 
καλοφμενοσ ςτο εξισ Ανακζτουςα Αρχι και 
 

2. ο  οικονομικόσ  φορζασ  με  τθν  επωνυμία  …………..,  που  εδρεφει  …………….,  με  ΑΦΜ 
……………..(Δ.Ο.Υ…………), ο οποίοσ κα ονομάηεται ςτο εξισ Ανάδοχοσ, εκπροςωποφμενοσ νόμιμα από 

………………, ……………., ενεργϊντασ για τον ίδιο και για λογαριαςμό του «…………………», 
 

αφοφ ζλαβαν υπόψθ τισ διατάξεισ: 

i) του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 376/Α) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

ii) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
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iii) 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», 

iv) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

v) 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, 

vi) 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», 

vii) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

viii) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

ix) 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”, 

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

x) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

xi) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, 

xii) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”, 

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

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

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

xv) τον Ν. 4519/2018 «Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

25/Α’/20-02-2018) 

xvi) 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. 
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xvii) τθν αρικ. 51/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8Ξ46Ψ8ΒΡ-ΣΑΣ) Απόφαςθ του ΔΣ του Φορζα, δια τθσ οποίασ 

εγκρίκθκε θ υποβολι Τεχνικοφ Δελτίου Διαχειριςτικϊν Δράςεων με τίτλο «Ρροςταςία και Διαχείριςθ 

ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» ςτο 

Ε.Ρ. «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων 

Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ ςτισ περιοχζσ Natura τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» και ειδικότερα ςτα πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ ΑΞ06 

«Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων». 

xviii) Τθν αρικ. 52/18-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩHB46Ψ8ΒΡ-OEA) Απόφαςθ του ΔΣ του Φορζα, δια τθσ οποίασ 

εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των υποζργων του Τεχνικοφ Δελτίου Διαχειριςτικϊν Δράςεων με 

τίτλο «Ρροςταςία και Διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» προκειμζνου να υποβλθκεί ςτο Ε.Ρ. «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με τίτλο 

«Ενίςχυςθ Φορζων Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

και βιοποικιλότθτασ ςτισ περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» και ειδικότερα ςτα 

πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ των πόρων». 

xix) Τθν αρικ. 7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ, δια τθσ οποίασ εντάχκθκε θ Ρράξθ «Ρροςταςία και Διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν πόρων 

ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με κωδικό ΟΡΣ 5045450. 

xx) Τθν αρικ. 59/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΝ246Ψ8ΒΡ-4Κ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Δρυμοφ Ολφμπου με κζμα: «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020» 

xxi) Τθν αρικ. 73/12-10-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ46Ψ8ΒΡ-ΔΧΘ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, δυνάμει τθσ οποίασ 

ςυγκροτικθκαν θ Επιτροπι Ανάκεςθσ, Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν, θ 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν και θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων. 

xxii) Τθν με αρικ. 75/12-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΝ46Ψ8ΒΡ-ΓΣΔ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου με κζμα: «Ζγκριςθ Ε’ Αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020». 

xxiii) τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 «Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα 

Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου» (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαςθ του Υπουργοφ και 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που αφορά ςτθ Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

xxiv) τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΔΦΡΒ/60407/1575 Υπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ του 

ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΜΟΥ ΟΛΥΜΡΟΥ» (ΦΕΚ 2825Βϋ/05-07-2019). 

xxv) τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Απόφαςθ με κζμα: «Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν 

οικονομικοφ ζτουσ 2020 είκοςι οκτϊ (28) λειτουργοφντων Φορζων Διαχείριςθσ  Ρροςτατευόμενων 

Ρεριοχϊν και του Εκνικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΚΡΑΑ)» (ΦΕΚ 30Β’/17-01-

2020). 
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xxvi) τθν αρικ. 73/12-10-2020 (ΑΔΑ: 93Β146Ψ8ΒΡ-Ε6Ι) απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, δυνάμει τθσ οποίασ 

ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Ανάκεςθσ, Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν, θ 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν και θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων 

xxvii) τθν αρικ. …../2020 Απόφαςθ τθσ …θσ/…-…-2020 ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 

xxviii)  το αρικ. ……/…-…-2020 τεφχοσ Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ και τθν αρικ. …./…-….-…. 

προςφορά του Αναδόχου για τον Διαγωνιςμό αυτό. 

xxix) τθν αρικ. …./…..-….-….. επιςτολι υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, τθν αρικ. …../….-….-….. 

απόφαςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, με τθν οποία εγκρίκθκε το Ρρακτικό ΙΙ και 

κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ. 

xxx) τθν αρικ.. …../….-….-….. επιςτολι πρόςκλθςθσ προσ τον προςωρινό ανάδοχο για τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

xxxi) ότι αρμόδια υπθρεςία διοίκθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Επιτροπι 

Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τθν με αρικμό 73/12-10-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ46Ψ8ΒΡ-ΔΧΘ) 

Απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

xxxii) το γεγονόσ ότι δεν εκκρεμοφν ενςτάςεισ ι άλλεσ διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ. 

ανακζτει ςτον δεφτερο (Ανάδοχο) τθν υπθρεςία (κα αναφζρεται ςτο εξισ και ωσ ζργο) με γενικό τίτλο: 
 

«Διαχειριςτικζσ Δράςεισ για το αγριόγιδο και για τα χειρόπτερα και τα ενδιαιτιματά τουσ» 
 

και ςυγκεκριμζνα το ΤΜΘΜΑ 1 / ΤΜΘΜΑ 2 (διαγράφεται ι παραμζνει αναλόγωσ) αυτισ 

ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 

κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 

τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,               

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ», 

ι/και 

ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ 

των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 

αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,                                                                            

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ». 

  

Ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ αποδζχεται τθν εκπόνθςθ του ζργου με τουσ παρακάτω όρουσ: 

 

Άρκρο 1 

Αντικείμενο του Συμφωνθτικοφ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι με το παρόν ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν 

υπθρεςία (το ζργο) με κζμα:  

ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων για τθν καταγραφι των κυρίων πυρινων 

κατανομισ και χριςεων γθσ του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 
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τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,                                 

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

ι/και 

ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνων επιςτθμόνων τθ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ 

των ενδιαιτθμάτων των χειροπτζρων (νυχτερίδων) ςτισ περιοχζσ Natura 2000 τθσ διευρυμζνθσ περιοχισ 

αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου,                                                                            

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ». 

(διαγράφεται ι παραμζνει αναλόγωσ) 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν υπθρεςία αυτι και δεςμεφεται κατά τθν 

εκπόνθςι τθσ να εφαρμόςει όςα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ τεχνικισ περιγραφισ τθσ διακιρυξθσ. 

Ειδικότερα, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

ΤΜΘΜΑ Ι 

 Συλλογι επικαιροποιθμζνων δεδομζνων των περιςτατικϊν λακροκθρίασ των τελευταίων ετϊν (αρικμόσ 

περιςτατικϊν, κζςεισ, εξζλιξθ καταγγελιϊν, κ.α.) 

 Τοποκζτθςθ φωτοπαγίδων καμερϊν (camera traps) ςε κατάλλθλζσ κζςεισ όπου δραςτθριοποιείται το 

είδοσ για τθ διερεφνθςθ κρουςμάτων λακροκθρίασ ι άλλων πιζςεων ςτο είδοσ. 

 Ρρόταςθ μθχανιςμϊν πρόλθψθσ, ιδίωσ τουσ μθ καλοκαιρινοφσ μινεσ, όταν το είδοσ κατεβαίνει πιο 

χαμθλά να τραφεί. 

 Εργαςίεσ πεδίου για τον προςδιοριςμό των πυρινων χριςεων γθσ και λακροκθρίασ του είδουσ ςτισ δφο 

περιοχζσ Natura. 

 Λιψθ γενετικοφ υλικοφ (π.χ. τριχϊν, κοπράνων) και ανάλυςθ DNA των ατόμων των πλθκυςμϊν ςτον 

Τίταρο και ςτον Πλυμπο 

 Ανάλυςθ τθσ διατροφικισ ςυμπεριφοράσ μζςω απευκείασ παρατιρθςθσ και μζςω ανάλυςθσ των 

κοπράνων. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Φορζα. 

 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ ενϊπιον τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. 
 

ΤΜΘΜΑ ΙΙ 

Επιςτθμονικζσ 

 Εντοπιςμόσ και διερεφνθςθ ςπθλαίων, εγκαταλελειμμζνων κτιρίων και άλλων πικανϊν κζςεων αποικιϊν, 

διαχείμαςθσ (hibernation sites), κθλαςμοφ (maternity roosts), ηευγαρϊματοσ (swarming sites), κτλ. 

Ζμφαςθ κα δοκεί ςτον εντοπιςμό μεγάλων ι/και ςθμαντικϊν αποικιϊν εντόσ των περιοχϊν του δικτφου 

Natura 2000. 

 Διερεφνθςθ κατά μικοσ υδάτινων ςωμάτων (π.χ. ποτάμια, υδατοςυλλογζσ) για κζςεισ τροφολθψίασ. 

 Σφλλθψθ και αναγνϊριςθ νυχτερίδων με τθ χριςθ των κακιερωμζνων και προβλεπόμενων μθχανικϊν 

μζςων, ιτοι των διχτυϊν παρεμβολισ (mist nets) για δαςόβια είδθ ι / και τθσ παγίδασ άρπασ (harp traps) 

ςε ειςόδουσ ςπθλαίων, για ςπθλαιόβια είδθ, αναλόγωσ και τθσ γεωμορφολογίασ τθσ περιοχισ. 

 Καταγραφι νυχτερίδων μεταξφ λυκόφωτοσ (ςοφρουπο) και ανατολισ με χριςθ ανιχνευτϊν 

υπερθχογράφων (active bat detectors) 

 Τοποκζτθςθ αυτομάτων πακθτικϊν καταγραφικϊν υπερθχογράφων ςε κζςεισ όπου κα ζχει διαπιςτωκεί 

αξιοςθμείωτθ κινθτικότθτα χειροπτζρων (passive bat detectors). 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Φορζα. 
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 Ενθμερωτικζσ 

 Διοργάνωςθ, ανοιχτϊν για το κοινό, βραδιϊν επιμορφωτικοφ χαρακτιρα (άνοιξθ-καλοκαίρι), όπου κα 

γίνεται παρουςίαςθ των ελλθνικϊν ειδϊν νυχτερίδων και επίδειξθ τθσ μεκοδολογίασ καταγραφισ 

νυχτερίδων με χριςθ των ανιχνευτϊν υπερθχογράφων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα τακτικι 

ευαιςκθτοποίθςθσ που ακολουκείται ςτθν Ευρϊπθ εδϊ και δεκαετίεσ. 

 Τοποκζτθςθ τεχνθτϊν καταφυγίων/φωλεϊν (bat boxes) ςε επιλεκτικζσ κζςεισ κυρίωσ ωσ μζςο 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ διατιρθςθ των ειδϊν αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι ο πρωταρχικόσ ρόλοσ των 

τεχνθτϊν φωλιϊν είναι θ ενίςχυςθ των διακζςιμων κζςεων φωλιάςματοσ, ςυνεπϊσ τα οφζλθ αυτισ τθσ 

δράςθσ κα είναι διττά. 

 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, 

ενϊπιον τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων 

Συμβάςεων CPV: 

Κφρια CPV: 90711500-9 Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ εκτόσ αυτισ που προορίηεται για 

καταςκευαςτικά ζργα.  

Δευτερεφοντα CPV: : 90710000-7 Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελεί ζνα από τα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, 

τα οποία αναλυτικά και κατά τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ είναι τα εξισ: 

1. Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

3. Θ οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 

Σε περίπτωςθ τυχόν αντικρουόμενων διατάξεων ι όρων ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ι για κζματα που δεν 

ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ ςφμβαςθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά τεφχοσ. 
 

 

 

Άρκρο 2 

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ – Ρροκεςμίεσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τισ 

31/08/2023. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ζργο ςυντίκεται από δφο επί μζρουσ Τμιματα, τα οποία διαιροφνται ωσ κάτωκι: 

ΤΜΗΜΑ 1 

Φάςθ 1, διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν 

Φάςθ 2, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν 

Φάςθ 3, διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν 

ΤΜΗΜΑ 2 

Φάςθ 1, διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν 

Φάςθ 2, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν 

Φάςθ 3, διάρκειασ πζντε (5) μθνϊν 

Φάςθ 4, διάρκειασ πζντε (5) μθνϊν  
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Θ ζναρξθ κάκε φάςθσ κα γίνεται ςτον προβλεπόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ανεξάρτθτα από τθν 
οριςτικι παραλαβι των προθγοφμενων φάςεων, και πάντοτε κατόπιν ςχετικισ εντολισ τθσ υπθρεςίασ που 
διοικεί και παρακολουκεί τθ ςφμβαςθ. 

Ραράταςθ των προκεςμιϊν παρζχεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 217 του Ν. 4412/2016, Σφμφωνα 

με το άρκρο αυτό, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται 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 αναδόχου. Αν 

λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν λιξει θ 

παρατακείςα -κατά τα ανωτζρω- διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Στθ περίπτωςθ που οι απαιτθκείςεσ υπθρεςίεσ, παραςχεκοφν με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, μετά τθ λιξθ 

τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται 

εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 218 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 3 

Ραρακολοφκθςθ και παραλαβι υπθρεςιϊν 

Θ παρακολοφκθςθ και θ διοίκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ 

Υπθρεςιϊν που ζχει ςυγκροτθκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζλοσ τθσ οποίασ ζχει οριςτεί ωσ 

υπεφκυνοσ ζργου, με αρμοδιότθτα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 216 του ν.4412/16 και ιδίωσ τθ διαρκι 

παρακολοφκθςθ του Αναδόχου ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του και τθ ςυμμόρφωςι του με τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, τθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ και τθν 

παραλαβι των παραδοτζων και τθν τιρθςθ φακζλου τθσ ςφμβαςθσ. 

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν κατά 

ςτάδια (φάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ) και ςτο ςφνολό τθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3 

τθσ προκιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι του τεφχουσ διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 4 

Αμοιβι – Τρόποσ Ρλθρωμισ 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό των ……….. ευρϊ και ………. λεπτϊν (………….. €) 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. για το Τμιμα Ι και ςτο ποςό των ……….. ευρϊ και ………. λεπτϊν (………….. €) χωρίσ Φ.Ρ.Α. για 

το Τμιμα ΙΙ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κωδ. ΣΑΕΡ 

0081. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 

ζτουσ 2021 του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικ. Ζργου 2019ΕΡ00810166). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 με τίτλο «Διαχειριςτικζσ Δράςεισ για το Αγριόγιδο και για τα 

Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτιματά τουσ» τθσ Ρράξθσ : «Ρροςταςία και διαχείριςθ ειδϊν και φυςικϊν 

πόρων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου», θ οποία ζχει ενταχκεί 

ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΕΝΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με τίτλο «Ενίςχυςθ Φορζων 

Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν για τθ διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βιοποικιλότθτασ 
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ςτισ περιοχζσ Natura τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» ςτα πλαίςια του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 

ΑΞ06 «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων», δυνάμει τθσ αρικ. 

7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΗ) Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ, και ζχει 

λάβει κωδικό MIS (ΟΡΣ): 5045450. 

Θ αμοιβι κα καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο τμθματικά και ανά διακριτι φάςθ παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 200 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5.1 τθσ διακιρυξθσ, ςτθ 

παρ. 4 του Ραραρτιματοσ Ι αυτισ  και ςτο άρκρο 4 του Τεφχουσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με 

τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
(ΣΜΗΜΑ Ι) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

Οκτώ (8) 

μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

δεκατέςςερισ 

(14) μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

Είκοςι 

τέςςερισ (24) 

μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

 

Φ1     

Φ2     

Φ3      

ΣΥΝΟΛΑ     
 

& 
 

ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
(ΣΜΗΜΑ ΙΙ) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

Οκτώ (8) 

μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

δεκατέςςερισ 

(14) μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

δεκαεννέα 

(19) μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

 

Ημερομηνία  

Υπογραφή 

Σύμβαςησ 

ΕΩΣ 

Είκοςι 

τέςςερισ (24) 

μήνεσ 

αργότερα 

(€) 

 

Φ1      

Φ2       

Φ3       

Φ4      

ΣΥΝΟΛΑ 
(€) 
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Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ για το τμιμα του ζργου που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 

ςυμβατικοφ αντικείμενου, ςφμφωνα με το άρκρο 219 του ν. 4412/16. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει, κατϋ αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και οποιοδιποτε 

άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
 

Άρκρο 5 

Ροινικζσ ριτρεσ 

Αν ο Ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του, δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ ι εκτελεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ πλθμμελϊσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ κατά το άρκρο 

218 του ν.4412/16, ωσ ακολοφκωσ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 

Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 

κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον Ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι καταβάλλονται από τον ίδιο. 
 

Άρκρο 6 

Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ υπθρεςίασ που παρακολουκεί και διοικεί τθ ςφμβαςθ, κα υποςτθρίξει τον 

Ανάδοχο ςτθ διαδικαςία αναηιτθςθσ των αναγκαίων για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν που είναι ςτθν κατοχι άλλων φορζων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρακολουκεί τθν πιςτι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα παρζχει ςτον Ανάδοχο 

κάκε αναγκαία πλθροφορία για τθ βζλτιςτθ εκτζλεςθ του ζργου του. 

Τα παραδοτζα ανικουν, μετά τθν παραλαβι τουσ, ςτθν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
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θ οποία μπορεί να τα χρθςιμοποιεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο και ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, χωρίσ 

πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ του Αναδόχου. 
 

Άρκρο 7 

Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 του 

Τεφχουσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ οικείασ προκιρυξθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που κα του παρζχει θ Υπθρεςία που παρακολουκεί και διοικεί 

τθ ςφμβαςθ, αποκλειςτικά και μόνο για τισ ανάγκεσ του ζργου. Απαγορεφεται κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ του ζργου όπωσ και μετά τθ λιξθ τθσ θ αναπαραγωγι, θ αντιγραφι, θ διάκεςθ ςε τρίτουσ με 

ι χωρίσ αμοιβι, θ παραχϊρθςθ ι θ χρθςιμοποίθςθ για άλλο ζργο ι θ δθμοςίευςι τουσ ςε ιςτοςελίδα του 

διαδικτφου. 

Επιςθμαίνεται ςτον Ανάδοχο ότι θ οποιαδιποτε χριςθ των παρεχομζνων ςτοιχείων, πζρα από τισ ανάγκεσ 

του ςυγκεκριμζνου ζργου, ςυνιςτά παραβίαςθ του άρκρου 146 του Ροινικοφ Κϊδικα. 

Αν ο Ανάδοχοσ διαπιςτϊςει ότι κάποια από ςτοιχεία που του παρζχει θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ανακριβι, 

αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα 

τθν ειδοποιιςει εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ. 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυμμετζχει με δαπάνθ του ςε όλεσ τισ ςυςκζψεισ ι ςυγκεντρϊςεισ, ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι αλλοφ, οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του παρόντοσ 

ςυμφωνθτικοφ, κακϊσ και ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςιοποίθςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

καλείται από τθν υπθρεςία που διοικεί το ζργο. 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο των τελικϊν παραδοτζων με τθν ολοκλιρωςθ 

του ζργου, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτο τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων. Τα παραδοτζα κα 

παραδοκοφν, ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι, όπωσ περιγράφεται ςτο τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων. 
 

Άρκρο 8 

Ραραδοτζα 

Τα παραδοτζα των, τριϊν (3) για το ΤΜΘΜΑ Ι και των τεςςάρων (4) για το ΤΜΘΜΑ ΙΙ, φάςεων, και οι 

ειδικζσ προδιαγραφζσ τουσ ορίηονται και περιγράφονται ςαφϊσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ διακιρυξθσ. Για τισ 

εγκρίςεισ των ςταδίων, τισ παραλαβζσ και τισ διαδικαςίεσ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, ακολουκοφνται τα όςα 

ορίηονται ςτα άρκρα 219 & 220 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 9 

Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

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 (άρκρο 201 του ν. 4412/2016). 

 

Άρκρο 10 

Εγγυιςεισ 

Για τθν υπογραφι του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθ με αρικμό ………………………/ ..-..-… 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ ………… ευρϊ και ………. λεπτϊν (………….€), 

ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμβάςεωσ (χωρίσ ΦΡΑ). 
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Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα 

επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 

Θ παρεχόμενθ εγγφθςθ καλφπτει ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμία διάκριςθ τθν πιςτι εφαρμογι από τον 

Ανάδοχο όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του 

Αναδόχου ςχετικά με τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςι τθσ. 

Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ. Τυχόν δε ζνςταςθ του Αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ αυτισ δεν 

αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ. 
 

Άρκρο 11 

Επίλυςθ Διαφορϊν 

Οι διαφορζσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου επιλφονται κατά τα αναφερόμενα ςτα 

άρκρα 205 και 205Α του Ν. 4412/16. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον νόμο. 

Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, όταν θ προςπάκεια φιλικισ διευκετιςεωσ οποιαςδιποτε διαφοράσ, διαφωνίασ 

ι αμφιςβιτθςθσ, απορρζουςασ ι ςχετιηόμενθσ με τθν παροφςα Σφμβαςθ αποτφχει, αρμόδια για τθν 

επίλυςι τθσ, είναι τα Δικαςτιρια Κατερίνθσ. 
 

Άρκρο 12 

Τελικζσ Διατάξεισ 

Για όςα κζματα δεν καλφπτονται ςτο παρόν ςυμφωνθτικό εφαρμόηονται τα λοιπά, κατά περίπτωςθ και 

ςειρά ιςχφοσ, τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ, κακϊσ και οι ςχετικζσ 

διατάξεισ του Ν .4412/16.  

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυνετάγθ το παρόν, που αποτελείται από …..… ςελίδεσ, ςε ζξι (6) αντίτυπα, 

που υπεγράφθςαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

  Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. του 

      Φορζα Διαχείριςθσ Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ  

Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου 

 

 

 

 

       Νίκασ Αριςτείδθσ ………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι)- *ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ+ 
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