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ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ γηα ηελ Απεπζείαο Αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο κε ηίηιν: 

«Παποσή Τπηπεζιών Γιοικηηικήρ, Γιασειπιζηικήρ και Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ για ηην Τλοποίηζη ηηρ 

Ππάξηρ με ακπωνύμιο WASTE RREACT (Πακέηο Δπγαζίαρ 1/ Παπαδοηέο 1.2.2: Project Management and 

Contributions), ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-

2020”» ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

 

Η Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν λαμβάνονηαρ ςπότη: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη 

 ην Ν.4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» σο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 
λ.4497/2017 (Α’171) θαη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4488/2017 (Α’137) 

 ην Ν.4314/2014 (Α'265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων 
για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπωπαϊκού 
Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, 
ηποποποίηζη ηος Ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ Ν.3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, 
έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 

 ην Ν.4270/2014 (Α'143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 
2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

 ην Ν.4250/2014 (Α'74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων 
και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ 
πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 ηε παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 
16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ», 

 ην Ν.4013/2011 (Α’204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων ςμβάζεων και Κενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων…», 

 ην Ν.3861/2010 (Α’112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και ππάξεων 
ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και 
άλλερ διαηάξειρ”, 

 ην άξζξν 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β’185) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

 ην Ν.2859/2000 (Α’248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ», 
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 ην λ.2690/1999 (Α'45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ην π.δ 28/2015 (Α'34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”, 

 ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηε κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’1781) «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και 
διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος 
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ.» 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 3004881/YΓ1244/06.04.2016 (ΦΔΚ 1099Β) (ΑΓΑ: Φ7ΘΓ4653Ο7-ΕΦΜ) Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ 
«Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία», 

 Σν Programme Manual ηνπ Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020. 

 Σελ εμεηδίθεπζε Οδεγηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ 
ησλ Πξνγξακκάησλ ΜΠΒ ΗΗ (ΗΡΑ ΗΗ) Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

 Σελ έγθξηζε ηεο Πξάμεο “ Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting 
in 7 Regions through crossborder activities” κε αθξσλχκην WASTE RREACT απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Σν εγθεθξηκέλν Γειηίν Τπνβνιήο (Application Form) ηεο Πξάμεο WASTE RREACT. 

 Σν εγθεθξηκέλν Γειηίν Σεθκεξίσζεο Κφζηνπο Πξνυπνινγηζκνχ (Specification of Budget Cost) ηεο 
Πξάμεο WASTE RREACT. 

 Σα εγθεθξηκέλα Subsidy Contract θαη Partnership Agreement ηνπ έξγνπ. 

 Σελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΓΔ κε θσδηθφ 2018ΔΠ52260020 (WASTE RREACT, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ 
ΝΖΧΝ, GR-AL 2014-20) (Αξηζκ. 93903/10-9-2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο πεξί 
έγθξηζεο έληαμεο έξγσλ ζηελ ΑΔΠ 522/6 ηνπ ΠΓΔ 2018.). 

 Σελ αξηζκ. 140-16/2018 απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 16εο/2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ (ΑΓΑ: Χ9ΓΒ7ΛΔ-0Ξ) πεξί ηεο 7

εο
 Σξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2018 θαη Απνδνρψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ Έξγσλ ΠΓΔ κε ην νπνίν έγηλε απνδνρή 
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ “WASTE RREACT”. 

 Σελ ππ΄αξηζκ νηθ87062/35632/03-10-2018 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ πεξί Έγθξηζεο 
Γηάζεζεο Πίζησζεο θαη νξηζκφο Τπφινγνπ Γηαρεηξηζηή Έξγνπ ΑΔΠ 5226 «WASTE RREACT, 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, GR-AL 2014-20» Κ.Δ. 2018ΔΠ52260020 

 Σελ ππ’αξηζκ. 216-22/2018, απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

 Σελ ππ’αξηζκ. 220-11/13-03-2019 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 ηνπο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 

 ην γεγνλφο φηη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ πξνθαιεί ελδν-θνηλνηηθφ αληαγσληζκφ 

πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Παποσή Τπηπεζιών Γιοικηηικήρ, Γιασειπιζηικήρ 

και Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ για ηην Τλοποίηζη ηηρ Ππάξηρ με ακπωνύμιο WASTE RREACT (Πακέηο 

Δπγαζίαρ 1/ Παπαδοηέο 1.2.2: Project Management and Contributions), ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ 

ςνεπγαζίαρ Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 118 

ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη.  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 

πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ-ηιμήρ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηζρχεη.  
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Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ είκοζι σιλιάδυν 

εξακοζίυν εξήνηα εννέα εςπώ και ζαπάνηα λεπηών ηος εςπώ (20.669,40€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 

Ζ παξνχζα ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

1. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ “WASTE RREACT” 

Ζ πξάμε κε αθξσλχκην “WASTE RREACT” ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” θαη εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 (Δπελδπηηθή 

Πξνηεξαηφηεηα 1C, Δηδηθφο ηφρνο 1.1): «Πξναγσγή ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ 

δεκφζησλ ππνδνκψλ», Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο αλέξρεηαη ζηα € 3.870.311,03 

εθ ησλ νπνίσλ ην 72,5% αληηζηνηρεί ζηνπο Έιιελεο εηαίξνπο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ζρήκαηνο πινπνίεζεο. 

Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζπκκεηέρεη σο Γηθαηνχρνο Νν.2 (PB2) κε ζπλνιηθφ επηιέμηκν Πξνυπνινγηζκφ 

€472.020,00. Οη ππφινηπνη εηαίξνη ηεο πξάμεο είλαη: 

 Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (LB)- GR 

 Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Γπη. Μαθεδνλίαο Α.Δ. (ΓΗ.Α.ΓΤ.ΜΑ. Α.Δ.) (PB3)- GR 

 Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) (PB4)-GR 

 Regional Council of Gjirokastra (PB5)- AL 

 Regional Council of Korce (PB6)- AL 

 Regional Council of Vlora (PB7) – AL 

 Regional Council of Berta (PB8) - AL 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ γηα βηψζηκεο ππνδνκέο 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επηά (7) πεξηθέξεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία.  

Άιιν ζεκαηηθνί ζηφρνη ηεο Πξάμεο είλαη: 

1. Ζ αλαγλψξηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαη αλαπνηειεζκαηηθνηήησλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ 

γηα αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ζπλεξγαζία. 

2. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο αιιά θα ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν .  

3. Ζ ελζάξξπλζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ επηά (7) πεξηθεξεηψλ παξέκβαζεο ηεο 

πξάμεο θαη ε πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

4. Ζ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηλνηνκηθψλ ππνδνκψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, φπσο 

«πξάζηλα ζεκεία» (αλαθχθισζε), κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο θαη ρσξηζηή δηαινγή.  

5. Ζ ελδπλάκσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ, Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ζην ηνκέα 

ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  

Μεηαμχ ησλ εθξνψλ ηεο πξάμεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη θάησζη: 

1. Ζ δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο δπλακηθφηεηαο 4.000 tn πξν δηαιεγκέλσλ ζηε πεγή 

βην-απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνβιήησλ πξαζίλνπ) πξνεξρφκελσλ απφ ηνπο 

ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη ηνπο αγξφηεο. 

2. Ζ δεκηνπξγία ηξηψλ (3) «πξάζηλσλ ζεκείσλ» ζηε Καζηνξηά, ηε Φιψξηλα θαη ηε Γεζθάηε γηα ηε 

ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ απφ ελλέα (9) ξεπκάησλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ επαλάρξεζε θαη ηελ 

αλαθχθισζε. 

3. Ζ δεκηνπξγία δχν (2) επηπξφζζεησλ «πξάζηλσλ ζεκείσλ» γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο ζηηο λήζνπο Κέξθπξα θαη Εάθπλζνο. 

4. Ζ δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) μερσξηζηψλ ζρεκάησλ ζπιινγήο απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαθχθισζε ζε ζρνιεία θαη άιιεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ζε πεξηθέξεηεο ηεο Αιβαλίαο. 
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5. Ζ δεκνπξάηεζε κηαο δεμακελήο αλαεξφβηαο επεμεξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε πεηξακαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζην ηνκέα ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο. 

6. Ζ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πιαηθφξκαο παξαθνινχζεζεο γηα θνξείο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία, πνιίηεο, καζεηέο, επηρεηξήζεηο θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

7. Ζ αλάπηπμε ηερληθψλ νδεγηψλ θαη εμεηδηθεχζεσλ ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα δήκνπο 

ζπλεθηηκψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο εθξνέο θαη απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο. 

8. Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ Αιβαληθψλ πεξηθεξεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

επξσπατθψλ ζηφρσλ 

9. Ζ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ θακπαληψλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (παξαγσγή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, εθπαηδεπηηθψλ video γηα ζρνιεία, ζεκηλάξηα γηα Γήκνπο, ςεθηαθφ πιηθφ γηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δειηία ηχπνπ θ.α.) ζε θνηλά-ζηφρνπο (ζρνιεία, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 

πνιίηεο θ.α.) 

Απφ ηα παξαπάλσ αλακέλεηαη ε βηψζηκε δηαρείξηζε άλσ ησλ 10.000 tn ζηεξεψλ απνβιήησλ (είηε κέζσ ηεο 

αλαθχθισζεο είηε κέζσ ηεο θνκπνζηνπνίεζεο).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο έρεη αλαπηπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν 

δηαξζξψλεηαη ζηα θάησζη ηέζζεξα (4) ζεκαηηθά παθέηα εξγαζίαο:  

1. Παθέην Δξγαζίαο 1: Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ  

2. Παθέην Δξγαζίαο 2: Δπηθνηλσλία θαη Γεκνζηφηεηα 

3. Παθέην Δξγαζίαο 3: Τπνδνκέο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

4. Παθέηα Δξγαζίαο 4: Γηθηχσζε ζε Θέκαηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο είλαη απφ 01/01/2018 έσο 31/12/2020. 

2. ΔΙΓΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

2.1 Φςζικό Ανηικείμενο Τπηπεζιών 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ 1.2.2: «Γηαρείξηζε Έξγνπ θαη πλεηζθνξέο» 

ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Παθέην Δξγαζίαο 1, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ € 20.669,40 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). 

πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη νξηδφληηεο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη ην 

ζπληνληζκφ/παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε αθξσλχκην WASTE RREACT. Δηδηθφηεξα, ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε: 

1. Σε ζχληαμε ησλ επίζεκσλ αλαθνξψλ πξνφδνπ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο WASTE RREACT πξνο 

ππνβνιή ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν (Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ).  

2. Σε πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηα κέιε ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο WASTE RREACT. 

3. Σε πξνεηνηκαζία γηα ηελ ππνβνιή θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ επαιήζεπζεο δαπαλψλ 

(ηνπιάρηζηνλ 3 αηηήκαηα θαη αλαιφγσο ηεο πξνφδνπ απνξξφθεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο) 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο WASTE RREACT. 

4. Σε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηε ρξήζε θαη θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζηε πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο/παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ (ΟΠ/MIS). 

5. Σελ ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο 

ησλ παξαδνηέσλ ηεο Πξάμεο WASTE RREACT θαη ζπγθεθξηκέλα: 

– Σελ ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ 

αθνξνχλ ηα «πξάζηλα ζεκεία» Κέξθπξαο θαη Εαθχλζνπ (παξαδνηέα 3.2.1 θαη 3.2.3, 
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πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ 160.000,00 € θαη 80.000,00 € αληίζηνηρα). Ο Αλάδνρνο ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ 

εμνπιηζκνχ γηα ηα πξάζηλα ζεκεία, ηε ηεθκεξίσζε/δηάξζξσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ 

ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ΤΓΟ (Τπεξεζίεο Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκθέξνληνο) θαζψο 

θαη ζηελ εθπφλεζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο (ζρέδηα δηαθεξχμεσλ θιπ). 

– Σελ ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεκαηηθέο κειέηεο 

α) ζρεδηαζκνχ ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ (ηνπιάρηζηνλ 4 ξεχκαηα) απφ πνιιαπινχο 

παξαγσγνχο-ζηφρνπο θαη β) ησλ θακπαληψλ ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηελ 

Κέξθπξα θαη ηε Εάθπλζν (παξαδνηέα 3.2.2 θαη 3.2.4 πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο γηα ηε 

Κέξθπξα θαη ηε Εάθπλζν αληίζηνηρα, πξνυπνινγηζκψλ κειεηψλ € 40.000,00 θαη 20.000,00€ 

αληίζηνηρα). ηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ν Αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζηελ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ, ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο 

θαη ζηελ εθπφλεζε ησλ ηειηθψλ ζρεδίσλ δηαθεξχμεσλ.  

Σα ειάρηζηα ζπκβαηηθά παξαδνηέα ζα είλαη ηα παξαθάησ: 

Κυδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 

1.2.2-1 

1
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 1/2019 – 6/2019 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

2
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 1/2019 – 6/2019 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

3
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 1/2020 – 6/2020 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

4
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 7/2020 – 12/2020 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ Πεξηφδνπ 

1.2.2.-2 
Απνινγηζηηθή Έθζεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ γηα ηε χληαμε ησλ Σεπρψλ 
Γεκνπξάηεζεο ησλ «Πξάζηλσλ εκείσλ» 

1.2.2-3 
Απνινγηζηηθή Έθζεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ γηα ηε χληαμε ησλ Σεπρψλ 
Γεκνπξάηεζεο Μειεηψλ Υσξηζηήο πιινγήο Απνβιήησλ θαη Κακπαληψλ 
Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε Κέξθπξαο θαη Εάθπλζν 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ σο άλσ παξαδνηέσλ είλαη ην εμήο: 

Κυδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή Υπονοδιάγπαμμα 

1.2.2-1 

1
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 

1/2019 – 6/2019 θαη Απνινγηζηηθή Έθζεζε 
Τπεξεζηψλ 

Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο 

2
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 

1/2019 – 6/2019 θαη Απνινγηζηηθή Έθζεζε 
Τπεξεζηψλ 

Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο 

3
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 

1/2020 – 6/2020 θαη Απνινγηζηηθή Έθζεζε 
Τπεξεζηψλ 

Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο 

4
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 

7/2020 – 12/2020 θαη Απνινγηζηηθή Έθζεζε 
Τπεξεζηψλ Πεξηφδνπ 

Έσο 15/12/2020 

1.2.2.-2 
Απνινγηζηηθή Έθζεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ γηα 
ηε χληαμε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ησλ 
«Πξάζηλσλ εκείσλ» 

Δληφο επηά (7) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

1.2.2-3 

Απνινγηζηηθή Έθζεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ γηα 
ηε χληαμε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Μειεηψλ 
Υσξηζηήο πιινγήο Απνβιήησλ θαη Κακπαληψλ 
Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε Κέξθπξαο θαη Εάθπλζν 

Δληφο επηά (7) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
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2.2 Οικονομικό Ανηικείμενο-Όποι Πληπωμήρ  

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ππνβνιή θαη παξαιαβή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ σο εμήο: 

Παπαδοηέο Πποϋπολογιζμόρ 

1
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 1/2019 – 6/2019 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ 
€ 2.667,35 

2
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 1/2019 – 6/2019 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ 
€ 2.667,35 

3
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 1/2020 – 6/2020 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ 
€ 2.667,35 

4
ε
 Δμακεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ γηα ηε πεξίνδν 7/2020 – 12/2020 θαη Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Τπεξεζηψλ Πεξηφδνπ 
€ 2.667,35 

Απνινγηζηηθή Έθζεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ γηα ηε χληαμε ησλ Σεπρψλ 
Γεκνπξάηεζεο ησλ «Πξάζηλσλ εκείσλ» 

€ 5.000,00 

Απνινγηζηηθή Έθζεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ γηα ηε χληαμε ησλ Σεπρψλ 
Γεκνπξάηεζεο Μειεηψλ Υσξηζηήο πιινγήο Απνβιήησλ θαη Κακπαληψλ 
Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε Κέξθπξαο θαη Εάθπλζν 

€ 5.000,00 

ΤΝΟΛΟ: € 20.669,40 

εκεηψλεηαη φηη ε ζχκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη ρξνληθά λα παξαηαζεί, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο έγθξηζεο ζπλνιηθήο ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο Πξάμεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Αληίζηνηρα ζα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη νη ππνιεηπφκελεο κεληαίεο δφζεηο πιεξσκήο ηνπ 

Αλαδφρνπ (ζε πιήζνο θαη αμία). ε θάζε πεξίπησζε, ε αξρηθή ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία δελ ππφθεηηαη ζε 

αλαπξνζαξκνγή θαη παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο WASTE RREACT.  

Οη πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε 

ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε παξαδνηένπ, φπσο ζα 

νξηζηνχλ ζηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ.  

ηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ € 20.669,40 ζπκπεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ θαιχπηνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ, 

εμνπιηζκφ, κεηαθηλήζεηο, αλαιψζηκα, ινηπά έμνδα θαη φπνηα άιιε δαπάλε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. Σα πξναλαθεξφκελα θφζηε πεξηιακβάλνληαη 

έκκεζα ζηελ κεληαία ρξέσζε ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Ζ ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ παξαιαβή θάζε 

παξαδνηένπ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη θαηφπηλ 

έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν 

βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα 

παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

[Α]. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

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

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

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

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
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25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

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

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

Ν.2803/2000 (Α΄48), 

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

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

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

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν.3691/2008 (Α΄166), 

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

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν.4198/2013 (Α΄215). 

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

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 

IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ 

ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάν ζηιρ υρ άνυ πεπιπηώζειρ (α) έυρ (ζη) η πεπίοδορ αποκλειζμού δεν έσει καθοπιζηεί με 

αμεηάκληηη απόθαζη, αςηή ανέπσεηαι ζε πένηε (5) έηη από ηην ημεπομηνία ηηρ καηαδίκηρ με 

αμεηάκληηη απόθαζη. 

[Β]. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

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

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

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

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

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

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
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πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο 

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

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ 

θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

[Γ]. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016, 

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

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, 

(γ) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 

πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

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

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 

γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Δάν ζηιρ υρ άνυ πεπιπηώζειρ (α) έυρ (η) η πεπίοδορ αποκλειζμού δεν έσει καθοπιζηεί με 

αμεηάκληηη απόθαζη, αςηή ανέπσεηαι ζε ηπία (3) έηη από ηην ημεπομηνία ηος ζσεηικού γεγονόηορ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν 

ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 

[Γ]. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ 

είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
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[Δ]. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

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

ηεο ζχκβαζεο. 

4. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

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

ππνρξεσηηθά επί ποινή αποκλειζμού, λα πιεξνχλ ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο-θξηηήξηα επηινγήο 

(άξζξν 75, Ν.4412/2016) πνπ αθνξνχλ ηελ Σερληθή Δπάξθεηα (ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο): 

4.1 Επαγγελμαηική Εμπειπία Πποζθέπονηα 

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θνξέσλ 

ΟΣΑ α’ ή/θαη β’ βαζκνχ, έρνληαο εθηειέζεη επηηπρψο (νινθιεξσκέλα έξγα) θαηά ηε ηειεπηαία ηξηεηία απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ απφ ηηο 

νπνίεο λα πξνθχπηεη ζσξεπηηθή εκπεηξία (κε αλαζέηνπζεο αξρέο ΟΣΑ α ή/θαη β’ βαζκνχ): 

1. ζηε παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ή/θαη ρξεκαηνδφηεζεο ή/θαη σξίκαλζεο πξάμεσλ 

(ηνπιάρηζηνλ 1) κε θπζηθφ αληηθείκελν πξάμεο (θχξην αληηθείκελν), ππνδνκέο «πξάζηλνπ ζεκείνπ» 

γηα ηε δηαρείξηζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηα πιαίζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. ζηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θνξέσλ ζε ζέκαηα πινπνίεζεο ή/θαη σξίκαλζεο πξάμεσλ 

(ηνπιάρηζηνλ 1 πξάμε) απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.  

3. ζηε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο εμνπιηζκνχ ζηα 

πιαίζηα πξάμεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (ηνπιάρηζηνλ 1 πξάμε). 

4.2 Σηελέσωζη Ομάδαρ Έπγος 

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νκάδα έξγνπ θαηάιιεια ζηειερσκέλε απφ άηνκα 

ησλ θάησζη πξνζφλησλ: 

- έλαλ (1) Γιπλυμαηούσο Μησανικό Πεπιβάλλονηορ Π.Δ. Μέλορ ΣΔΔ, με μεηαπηςσιακή εξειδίκεςζη ζε 

θέμαηα πεπιβάλλονηορ και ανάπηςξηρ (θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνχ), ζε ξφιν Τπεπζχλνπ Έξγνπ (Project Manager), θαηφρνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο Αγγιηθήο, επηπέδνπ Γ2, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλφλεο ηνπ ΑΔΠ, κε εηδηθή ζσξεπηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο εμήο (αηνκηθά ή/θαη σο κέινο νκάδαο 

έξγνπ ή/θαη σο ζηέιερνο επηρείξεζεο): 

 α) ζηε παξνρή ππεξεζηψλ  δηαρείξηζεο ή/θαη δηνίθεζεο ή/θαη ζπληνληζκνχ ή/θαη 

ηερληθήο/επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, θπζηθνχ ή/θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ δπν (2) 

νινθιεξσκέλσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ πεξηβαιινληηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε ηειεπηαία 

πεληαεηία (2014-2018-πεξηφδνο εληφο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο νη ππεξεζίεο) απφ 

Δπξσπατθά Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο, σο εμήο: 

o Μηα (1) πξάμε κε δηθαηνχρν (Αλαζέηνπζα Αξρή/Δξγνδφηεο) θνξέα Ο.Σ.Α. β’ βαζκνχ.  

o Μηα (1) πξάμε κε δηθαηνχρν (Αλαζέηνπζα Αξρή/Δξγνδφηεο) θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ Πξάμεσλ (ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο ησλ 

πξάμεσλ) ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο 

WASTE RREACT (ήηνη € 3.870.311,03).  

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα βεβαηψλνληαη/ ηεθκεξηψλνληαη/ 

απνδεηθλχνληαη απεπζείαο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ησλ ζπκβάζεσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 β) ζηε παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ πξνζδηνξηζκνχ ππνδνκψλ ή/θαη 

ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο ή/θαη θνκπνζηνπνίεζεο δεκνηηθψλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

ζρεδηαζκνχ/πξνζδηνξηζκνχ δξάζεσλ ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ κε απνδέθηε 

(Αλαζέηνπζα Αξρή) λεζησηηθφ ΟΣΑ α’ βαζκνχ (ηνπιάρηζηνλ κηα ζχκβαζε). Οη παξαπάλσ 

ππεξεζίεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα βεβαηψλνληαη/ηεθκεξηψλνληαη/απνδεηθλχνληαη 

απεπζείαο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ησλ ζπκβάζεσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν.  
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  γ) 3-εηή (κε αιιειεπηθαιππηφκελε) ζπλερφκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θνξέσλ 

ΟΣΑ α ή/θαη β’ βαζκνχ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ε νπνία απνθηήζεθε εληφο ηεο ηειεπηαίαο 

πεληαεηίαο (2014-2018).  

 δ) σο Τπεχζπλνο Έξγνπ ή/θαη πληνληζηήο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηξηψλ (3) δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

ππεξεζηψλ (νινθιεξσκέλα έξγα) κε αλαζέηνπζεο αξρέο ΟΣΑ α’ ή θαη β’ βαζκνχ εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα (1) λα αθνξνχζε θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο ή/θαη ζρεδηαζκνχ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα βεβαηψλεηαη 

απεπζείαο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

- έλαλ (1) Πηςσιούσο Α.Δ.Ι. οικονομικήρ καηεύθςνζηρ ζποςδών (ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ), ζε ξφιν Οηθνλνκηθνχ Γηαρεηξηζηή/Αλαιπηή (Financial 

Manager/Coordinator ), θαηφρνπ αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ηεο Αγγιηθήο, επηπέδνπ 

Γ2, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηνπ ΑΔΠ θαη εκπεηξία (αηνκηθά ή σο κέινο νκάδαο έξγνπ ή σο 

ζηέιερνο επηρείξεζεο), ε νπνία απνθηήζεθε θαηά ηε ηειεπηαία 5-εηία (2014-2018), ζε αληηθείκελα πνπ λα 

θαιχπηνπλ ηε παξνρή ππεξεζηψλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή/θαη παξαθνινχζεζεο ή/θαη ηερληθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο: 

 α) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ απφ Δπξσπατθά Γηαζπλνξηαθά 

Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο.  

 β) ηνπιάρηζηνλ κηαο (1) ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο κε θπζηθφ αληηθείκελν πξάμεο ηελ 

πινπνίεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ ππνδνκήο ζε θνξέα ΟΣΑ α ή β βαζκνχ.  

 γ) σο Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο/Γηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηξηψλ (3) δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ κε απνδέθηεο (Αλαζέηνπζεο Αξρέο) θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εθ ησλ 

νπνίσλ δχν (2) ζπκβάζεηο κε απνδέθηεο θνξείο ΟΣΑ α ή/θαη β’ βαζκνχ θαηά ηηο νπνίεο εθηέιεζε 

θαζήθνληα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ή/θαη ηελ έξεπλα αγνξάο ή/θαη ηε ηεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκψλ 

εμνπιηζκνχ πξνκεζεηψλ. Ο ξφινο/εηδηθφηεξε εκπινθή ηνπ ζηειέρνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα 

πξέπεη λα βεβαηψλεηαη/ηεθκεξηψλεηαη/απνδεηθλχεηαη απεπζείαο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ησλ 

ζπκβάζεσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν.  

Σν ζχλνιν ησλ σο άλσ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη -

επί πνηλή απνθιεηζκνχ-, λα ζπλδέεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή λα είλαη εηαίξνη ή κέιε δηνίθεζεο 

ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή λα είλαη εηαίξνη ή κέιε δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε / θνηλνπξαμία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο επίθιεζεο δάλεηαο εκπεηξίαο ηζρχνπλ θαη νη 

πξνβιέςεηο ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο 14 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (αξηζκ. πξση.: 2076/25-04-2016) θαζψο θαη 

ηνπ Ν.4412/2016.  

Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ζα παξίζηαηαη ζε φιεο ηηο 

ζπζθέςεηο θαη ηηο παξνπζηάζεηο πνπ ζα δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο ινηπνχο 

εκπιεθφκελνπο. H Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, άκεζα, λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 

εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ 

απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο 

απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλδένληαη κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζρέζεο εξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη, ζπλεπψο, δελ γελλάηαη θακία 

ππνρξέσζε, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απέλαληί ηνπο 
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ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο αξθεί λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Χζηφζν, ε εκπεηξία θαη ηα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη πιεξνχληαη αηνκηθά ζην 

πξφζσπν ηνπ θάζε κέινπο πνπ ζηειερψλεη ηελ Οκάδα Έξγνπ.   

5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ-ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα θάησζη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα: 

Α/Α Κπιηήπιο 
Βαπύηηηα 

Κπιηηπίυν 

1 
Καηανόηζη ηεσνικών και λειηοςπγικών απαιηήζευν ζςμβαηικού 

ανηικειμένος και πλαιζίος ςλοποίηζηρ (Κ1) 
20% (ζ1) 

2 
Πποηεινόμενη μεθοδολογία και μέζα για ηην ςλοποίηζη ηηρ ςπηπεζίαρ 

(Κ2) 
60% (ζ2) 

3 
Γομή και λειηοςπγία ομάδαρ έπγος – πλαίζιο επικοινυνίαρ με ηην 

Αναθέηοςζα Απσή (Κ3) 
20% (ζ3) 

ύνολο: 100% 

 

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

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

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 

100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη εηδηθφηεξα: 

 Κ1: Αμηνινγείηαη ην βάζνο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλαγλψξηζε-αμηνιφγεζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ απφδνζεο 

ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ αμηνινγείηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πξάμεο θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ ζχλδεζε κε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ.  

 Κ2: Αμηνινγείηαη ε ηερληθή πιεξφηεηα, ζπκβαηφηεηα θαη επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο. 

 Κ3: Αμηνινγείηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο έξγνπ ζε φξνπο ζαθήλεηαο 

θαζνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ξφισλ, θαζψο θαη ην πξνηεηλφκελν επηθνηλσληαθφ πιαίζην κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία/εξγαζία ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε, (άξζξν 118 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016), συπίρ να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού 

οπγάνος γηα ην ζθνπφ απηφλ, ε νπνία θαη ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ 

θαη ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζήγεζε.  

5.1 Βαθμολόγηζη Τεσνικών Πποζθοπών 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα (n) ζα ππνινγηζηεί 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

ΒΣΠ(n) = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ζ3*Κ3 = 0,2*Κ1+0,6*Κ2+0,2*Κ3 (1) 
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Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (n) ζα αμηνινγεζεί ζπγθξηηηθά, κε ην ζπλνιηθφ 

βαζκφ ηερληθήο πξνζθνξάο [ΒΣΠ(n)] ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

ΒΣΠ(n) = [ΒΣΠ(n)/ΒΣΠmax]*100 (2) 

φπνπ ΒΣΠmax ε πςειφηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ζεκεηψζεθε κεηαμχ ησλ πξνζθεξφλησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ΒΣΠ(n) απφ ηχπν (1). 

5.2 Βαθμολόγηζη Οικονομικών Πποζθοπών 

Αληίζηνηρα ζα ιάβεη ρψξα θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

θάησζη ηχπν: 

ΒΟΠ(n) = [OΠmin/OΠn]*100 (3) 

φπνπ ΟΠmin ε κηθξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ πξνζθέξζεθε κεηαμχ ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ θαη ΟΠ(n) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ θάζε αμηνινγνχκελνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

5.3 Σύνθεζη και Καηάηαξη 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκψλ ησλ ηχπσλ (2) θα (3) ζα πξνθχςεη γηα θάζε πξνζθέξνληα 

νηθνλνκηθφ θνξέα (n) ε ζπγθεληξσηηθή βαζκνινγία (Βn) ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Βn = [ΒΣΠ(n) *0,90] + [ΒΟΠ(n) * 0,10] (4) 

Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνχ Βn, κε 

ζπκθεξφηεξε απηή πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηελ πςειφηεξε Β, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (4). 

ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

6. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε 

άιιν ηξφπν ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

πένηε (5) ημεπών από ηην ημεπομηνία κοινοποίηζηρ ηηρ ππόζκληζηρ ήηνη έσο 19/04/2019. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

ΦΑΚΔΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

ΠΡΟΦΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ: 

[ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ ή ΔΠΩΝΤΜΙΩΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΝΩΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ] 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν:  

«Παποσή Υπηπεζιών Διοικηηικήρ, Διασειπιζηικήρ και Οικονομικήρ Υποζηήπιξηρ για ηην Υλοποίηζη 

ηηρ Ππάξηρ με ακπωνύμιο WASTE RREACT (Πακέηο Επγαζίαρ 1/ Παπαδοηέο 1.2.2: Project 

Management and Contributions), ηος Ππογπάμμαηορ Διαζςνοπιακήρ Σςνεπγαζίαρ Interreg IPA CBC 

“Greece-Albania 2014-2020”» 

Αξηζκ. Πξφζθιεζεο:  

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 19./04/2019 
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Ο θάθεινο Πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ππν-θαθέινπο (επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ) νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ: 

 Φάθεινο «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

o Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/1986 πνπ λα δειψλεηαη φηη: Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη πιήξσο, νη ππεξεζίεο ζα 

εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

o Πηζηνπνηεηηθφ, αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα εκπνξηθφ ή επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ (νηθείν επηκειεηήξην ή ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο).  

o Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα, 

o Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, 

o Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (3) απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη 

άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. & Δ.Δ.) θαη ΗΚΔ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε 

ππνρξέσζε ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ε ππνρξέσζε αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ζε φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

o Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. Δδψ πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά 

πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 

θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ,, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή ηα νηθεία θαηά 

πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο). Απφ 

ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ 

λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.). Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ 

πξνθχπηνπλ επζέσο ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ µε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ελ ιφγσ απεπζείαο αλάζεζε. 

o Πίλαθαο πξνζσπηθνχ ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηνλ 

νπνίν δειψλνληαη νη εξγαδφκελνη κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο πνπ απνηεινχλ κέιε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ ή / θαη θαηαζηαηηθφ / ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ νη 

εηαίξνη ή κέιε Γηνίθεζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ Οκάδα Έξγνπ. 

o Καηάιιεια ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο θάησζη πίλαθαο ζπλνδεπφκελνπο απφ ηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο φζσλ δειψλνληαη: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ 

Α/Α 
ΣΙΣΛΟ 

ΤΜΒΑΗ/ΔΡΓΟΤ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ 

ΤΜΒΑΣΙΚΟ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ/ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΔΛΔΥΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΜΔΛΟΤ ΟΜΑΓΑ 

ΔΡΓΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΘΔΗ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

     

     

     

     

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΣΔΛΔΥΟΤ:  

Α/Α (Πίνακα 1):  

ΣΙΣΛΟ ΈΡΓΟΤ ΔΠΙΚΛΗΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ:  

ΚΤΡΙΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ/ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΗ/ΔΡΓΟΓΟΣΗ: 

 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΜΒΑΗ:  

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΥΔΗ ΣΔΛΔΥΟΤ-ΑΝΑΓΟΥΟΤ:  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ:  

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ/Α ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ:  

 

 Φάθεινο «Σεσνική Πποζθοπά» ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 Φάθεινο «Οικονομική Πποζθοπά» ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλνο ν ζρεηηθφο 

πίλαθαο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Oη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν) θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, θαζψο επίζεο θαη 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο έλσζεο ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη’ ειάρηζην ην εηδηθφηεξν 

κέξνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ θάζε κέινο ηεο Έλσζεο, ε πνζνζηηαία (%) θαηαλνκή 

ηεο ακνηβήο κεηαμχ ησλ κειψλ (ρσξίο αλαγξαθή ηηκψλ-επί πνηλή απνθιεηζκνχ) θαη λα νξίδεηαη ν/νη 

εθπξφζσπνο-νη ηεο Έλσζεο θαη νη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο ηνπ.  

Καηά ηα ινηπά (φζνλ αθνξά ην ηχπν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ) ηζρχεη ν λ, 4250/2014 αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηεπθξηλίδνληαη δε ζρεηηθά ηα εμήο: 

– Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξ, α’ ηεο παξ, 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014, Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε δελ 

θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (πρ πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο, θιπ) γηα ηα νπνία 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ «αληηγξάθσλ, 

– Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα 

απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη 

λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 παξ, 2 β’ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ, 4194/2013), εκεηψλεηαη φηη 

δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

επηζεκείσζε (APOSTILE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή 

άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. 
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– Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξ. 36 παξ, 2 β’ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ [λ, 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη  θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ, 4250/2014. 

– Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη απηή ζην ΚΖΜΓΖ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 379 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Ζ απφθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην (άξζξν 118, παξ.3, Ν.4412/2016): 

 α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

 β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 

 γ) φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε, 

 δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 

Γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.  

 

 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΑΛΙΑΣΑΣΟ 

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ    
    
ΟΝΟΜ/ΜΟ    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
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