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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη Τποβολής Προζθοράς γηα ηελ Απεπζείαο Αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο κε ηίηιν: 

«Δξωηεπικόρ Δμπειπογνώμοναρ για ηην Τλοποίηζη ηων Παπαδοηέων 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ηηρ Ππάξηρ 

SAVE-WATER ζηα Πλαίζια 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 Περιθέρεια Ιονίφν Νήζφν λαμβάνονηας σπόυη: 

 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», 

 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”, 
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 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 “ Improving water management and supply infrastructure via smart 
technologies, policies and tools” κε αθξσλχκην SAVE-WATER απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 Σν εγθεθξηκέλν Γειηίν Τπνβνιήο (Application Form) ηεο Πξάμεο SAVE-WATER. 

 Σν εγθεθξηκέλν Γειηίν Σεθκεξίσζεο Κφζηνπο Πξνυπνινγηζκνχ (Specification of Budget Cost) ηεο 
Πξάμεο SAVE-WATER. 

 Σα εγθεθξηκέλα Subsidy Contract θαη Partnership Agreement ηνπ έξγνπ. 

 Σν ζρέδην δεκνπξαηήζεσλ (Procurement Plan) ηεο πξάμεο SAVE-WATER/ 

 Σελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΓΔ κε θσδηθφ 2018ΔΠ52260019 (SAVE-WATER, 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 “SAVE-WATER”. 

 Σελ ππάξηζκ. Οηθ89374/36591/09-10-2018 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ πεξί Έγθξηζεο 
Γηάζεζεο Πίζησζεο θαη νξηζκνχ Τπφινγνπ Γηαρεηξηζηή Έξγνπ ΑΔΠ 5226 «SAVE-WATER, 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, GR-AL 2014-20» Κ.Δ. 2018ΔΠ52260019.  

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

 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: «Δξωηεπικόρ Δμπειπογνώμοναρ για ηην 

Τλοποίηζη ηων Παπαδοηέων 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ηηρ Ππάξηρ SAVE-WATER ζηα Πλαίζια ηος 

Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη 

παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ηε πξνζθνξά ζαο γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζηε παξνχζα ππεξεζίεο, έσο 

27/12/2019, ζύμθφνα με ηο ζσνημμένο σπόδειγμα. 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ € 23.000,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ . Ζ πξνζθνξά ζαο δε δχλαηαη λα 

μεπεξλά ην πξναλαθεξφκελν δηαηηζέκελν πνζφ.  

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξνο 

ελεκέξσζε/γλσζηνπνίεζε ησλ απνδεθηψλ ηεο.  



 

        ζ. 3 / 9 

1. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ “SAVE-WATER” 

Ζ πξάμε κε αθξσλχκην “SAVE-WATER” ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

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

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

δεκφζησλ ππνδνκψλ», Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο αλέξρεηαη ζηα € 3.482.822,00 

εθ ησλ νπνίσλ ην 62% αληηζηνηρεί ζηνπο Έιιελεο εηαίξνπο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ζρήκαηνο πινπνίεζεο. 

Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζπκκεηέρεη σο επηθεθαιήο εηαίξνο (Lead Beneficiary) κε ζπλνιηθφ επηιέμηκν 

Πξνυπνινγηζκφ €530.000,00. Οη ππφινηπνη εηαίξνη ηεο πξάμεο είλαη: 

 Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (PB2)- GR 

 Regional Council of Vlora (PB3)- AL 

 Regional Council of Korca (PB4)- AL 

 Κέληξν Πεξηβάιινληνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (PB5)-GR 

 ΓΔΤΑ Ησαλλίλσλ (PB6)-GR 

 Ηφλην Παλεπηζηήκην (PB7)-GR 

 ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (PB8)- GR 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο πδάησλ κέζσ 

δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ θαη αλαθαηαζθεπήο/βειηίσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ δηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο 

πδάησλ ζηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ εηζάγνληαη παξεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο αιιά πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο/παξαγσγηθφηεηαο νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

έξγσλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο ζρήκαηνο πινπνίεζεο, ψζηε αθελφο λα αλαπηπρζεί κηα ηζφξξνπε θαη 

βηψζηκε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ λα πξναρζεί ε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ πφζηκσλ πδάησλ. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 

1. Ζ αλάπηπμε δηαθξαηηθήο δηθηχσζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πηέζεσλ ζηε πνηφηεηα ησλ πφζηκσλ πδάησλ 

2. Ζ βειηίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππνδνκψλ πφζηκνπ χδαηνο 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ρακεινχ θφζηνπο «έμππλσλ» ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη 

πξνζαξκνζκέλσλ εξγαιείσλ ιήςεο απφθαζεο.  

3. Ζ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, Πιάλνπ Γξάζεο θαη Δξγαιείσλ γηα ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε ησλ πφζηκσλ πδάησλ. 

4. Ζ πινπνίεζε πηινηηθψλ δξάζεσλ κέζσ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη θεθαιαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζε 

ζέκαηα βηψζηκεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε παξαγσγή ησλ θάησζη απηψλ εθξνψλ: 

1. Γεκηνπξγία δηαθξαηηθνχ δηθηχνπ αλαγλψξηζεο, ραξηνγξάθεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πηέζεσλ ζηε 

πνηφηεηα ησλ πφζηκσλ πδάησλ. 

2. Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ραξηψλ ζε πεξηβάιινλ GIS ζρεηηθά κε ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο αληίζηνηρεο πηέζεηο. 

3. Αλάπηπμε πξσηνθφιινπ γηα ηελ απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηηο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ. 

4. Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη αληίζηνηρεο βάζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε παξειζνληηθέο 

θαη κειινληηθέο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

5. Αλάπηπμε ελφο πξσηφηππνπ αηζζεηήξα θαη αληίζηνηρνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο γηα ζθνπνχο 

απνδνηηθήο παξαθνινχζεζεο πφζηκσλ πδάησλ. 
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6. Αλάπηπμε εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πδξαπιηθήο παξνρήο, θπζηθψλ 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη πδαηηθψλ αλαγθψλ ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη πεξηνρέο πνπ ελέρνπλ ξίζθν. 

7. Τινπνίεζε πηινηηθψλ δξάζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξσηφηππνπ «έμππλνπ» δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ αλαγθψλ ζε πφζηκν. 

8. Δθπφλεζε κειέηεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφζηκσλ 

πδάησλ. 

9. Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ δηαθξαηηθνχ πιάλνπ δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ 

πεξηνξηζκνχ ησλ ξίζθσλ θαη ηεο ηξσηφηεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο 

πηέζεηο. 

10. Αλάπηπμε θεηκέλνπ πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηαθξαηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγηψλ θαη πξνηάζεσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζην ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

11. Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνχ ζεκαηηθνχ portal γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ.  

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

δηαξζξψλεηαη ζηα θάησζη πέληε (5) ζεκαηηθά παθέηα εξγαζίαο:  

1. Παθέην Δξγαζίαο 1: Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ  

2. Παθέην Δξγαζίαο 2: Δπηθνηλσλία θαη Γεκνζηφηεηα 

3. Παθέην Δξγαζίαο 3: Γηθηχσζε θαη Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθήο Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

4. Παθέηα Δξγαζίαο 4: Γίθηπν αηζζεηήξσλ θαη πηινηηθέο δξάζεηο 

5. Παθέην Δξγαζίαο 5: ηξαηεγηθέο θαη Πνιηηηθέο 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο είλαη απφ 01/03/2018 έσο 28/2/2021. 

2. ΔΙΓΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

2.1 Φςζικό και Οικονομικό Ανηικείμενο ςμβαηικών Τπηπεζιών 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη παξαδνηέσλ ηεο πξάμεο SAVE-WATER ηα νπνία 

εληάζζνληαη ζηε θαηεγνξία δαπάλεο “External Expertise and Services”: 

Αριθμ. 
Παραδοηέοσ 

Σίηλος C.P.V. 
Προϋπολογιζμός 
(ζσμπ. ΦΠΑ 24%) 

4.1.2 
Αμηνιφγεζε πξνδηαγξαθψλ 
εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο 
θαη API 

73220000-Τπηπεζίερ 
Παποσήρ ςμβοςλών ζε 

Θέμαηα Ανάπηςξηρ 

€ 5.000,00 

5.1.1 
Καιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 
πδάησλ 

€ 6.000,00 

5.1.2 Πιάλν Γξάζεο € 6.000,00 

5.1.3 
Έγγξαθν Πνιηηηθήο θαη 
Μλεκφλην Καηαλφεζεο 

€ 6.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: € 23.000,00 

 

ηε ζπλνιηθή δαπάλε 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 ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ ςμβαηικού Ανηικειμένος: 

Αριθμ. 
Παραδοηέοσ 

Σίηλος Υρονοδιάγραμμα 

4.1.2 
Αμηνιφγεζε πξνδηαγξαθψλ εξγαιείνπ 
ιήςεο απφθαζεο θαη API Έσο 28/12/2020 θαη ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο   5.1.1 Καιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πδάησλ 

5.1.2 Πιάλν Γξάζεο 
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5.1.3 
Έγγξαθν Πνιηηηθήο θαη Μλεκφλην 
Καηαλφεζεο 

 

Σν εηδηθφηεξν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν αλά παξαδνηέν παξνπζηάδεηαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 4.1.2: Αξιολόγηζη πποδιαγπαθών επγαλείος λήτηρ απόθαζηρ και API 

ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο SAVE-WATER πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ελφο θνηλνχ εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο πξάμεο (δηαδηθηπαθή παξαθνινχζεζε παξνρψλ, 

αλαγλψξηζε αλαγθψλ, αμηνιφγεζε πεγψλ πφζηκνπ λεξνχ, αμηνιφγεζε ξίζθνπ θαη πεξηνρέο πηέζεσλ ησλ 

πδάησλ θ.α.).  

Ζ επζχλε αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ηνπ PB7 (Ηφλην Παλεπηζηήκην). Χζηφζν, φινη νη 

εηαίξνη ζα ζπκβάινπλ, ππφ κνξθή δηαβνχιεπζεο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ 

θαηαζέηνληαο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη ην πξνζδνθψκελν επίπεδν ρξεζηηθφηεηαο. Σνλίδεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζα 

ιεηηνπξγεί θαη ππφ κνξθή API (θαη mobile). πλεπψο, ν πξνζδηνξηζκφο/ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ πξνεθηείλεηαη θαη ζην επίπεδν αμηνπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ ΣΠΔ.  

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ζα έξζεη ζε απεπζείαο επαθή θαη ζπλεξγαζία 

κε ηα ζηειέρε ηνπ PB7 πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη απαηηήζεηο ηνπ 

εξγαιείνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ην εηδηθφηεξν πιαίζην δηαβνχιεπζεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εξγαιείνπ. Αθνινχζσο, ν Αλάδνρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζα πξνρσξήζεη ζην πξνζδηνξηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ επηζπκεηψλ δπλαηνηήησλ, πξνδηαγξαθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο κε βάζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. 

ηα πιαίζηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη θαη ε ηπρφλ ζπιινγή θαη ππνβνιή απαξαίηεησλ 

δεδνκέλσλ πξνο ηνλ PB7 γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ/ζπζηήκαηνο ιήςεο απφθαζεο.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί Σερληθή Έθζεζε (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) θαη πιηθφ ηεθκεξίσζεο 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάιπζεο/αμηνιφγεζεο ησλ επηζπκεηψλ δπλαηνηήησλ, πξνδηαγξαθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνηεηλφκελσλ 

εξγαιείσλ ΣΠΔ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξηβάιινλ API (θαη mobile).  

 5.1.1: Καλέρ Ππακηικέρ Γιασείπιζηρ Τδάηυν 

ηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο SAVE-WATER πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη 

αθνινχζσο αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ βηψζηκεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ κε εηδηθφηεξε 

έκθαζε ζην πφζηκν λεξφ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. θνπφο ηεο κειέηεο ζα είλαη ε αλάδεημε θαη πξφηαζε 

πηνζέηεζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πφζηκσλ θαη ελ γέλεη πδάησλ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο ηεο πξάμεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ έξεπλα, ζπιινγή θαη 

ηαμηλφκεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ (ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ) πνπ άπηνληαη ηεο βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ησλ πφζηκσλ πδάησλ θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηε δηνηθεηηθή πεξηνρή επζχλεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. ηελ ίδηα ινγηθή ζα ζπιιεγνχλ θαη ζα ηαμηλνκεζνχλ/παξνπζηαζζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφδνληαη ζηε πεξηνρή επζχλεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί Σερληθή Έθζεζε (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) θαη αληίζηνηρν πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, πνιηηηθψλ θα εξγαιείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ ζηε δηνηθεηηθή πεξηνρή επζχλεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 5.1.2: Πλάνο Γπάζηρ 
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ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο SAVE-WATER πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο ελφο αλαπηπμηαθνχ πιάλνπ αλάιεςεο 

δξάζεσλ, ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν αλαθνξάο, εζηηαδφκελεο ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ κε ζθνπφ 

ηε πξφιεςε θαη ην κεηξηαζκφ ησλ ξίζθσλ/θηλδχλσλ θαη ηεο ηξσηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ θπζηθέο 

θαη αλζξσπνγελείο πηέζεηο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη, θαηαξρήλ, ζηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ ηνπ «ξίζθνπ», ηεο «επηθηλδπλφηεηαο» θαη ηεο 

«ηξσηφηεηαο» ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Αθνινχζσο, κε κέξηκλά ηνπ ζα θξνληίζεη λα έξζεη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απφ θνηλνχ ζπλ-αληίιεςε ηεο πξναλαθεξφκελεο 

νξνινγίαο. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θνηλήο αληίιεςεο ησλ φξσλ απφ ην εηαηξηθφ ζρήκα, ν Αλάδνρνο ζα 

πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο δέζκεο ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ 

ππφ κνξθή πιάλνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη δξάζεηο ζα αλαιχνληαη ζε γεληθφ-ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ελψ 

θάζε εηαίξνο ζα πξέπεη λα ηα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπ. ηελ ίδηα ινγηθή, ν Αλάδνρνο ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη δξάζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί Σερληθή Έθζεζε (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) θαη πιηθφ ηεθκεξίσζεο, 

ππφ κνξθή απνινγηζηηθήο αλαθνξάο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εθξνψλ/απνηειεζκάησλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 5.1.3: Έγγπαθο Πολιηικήρ και Μνημόνιο Καηανόηζηρ 

ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο SAVE-WATER πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ελφο εγγξάθνπ θνηλήο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη θαηεπζπληήξηεο αλαπηπμηαθέο γξακκέο θαη 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπηθέο αξρέο (δήκνη, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, 

επηρεηξήζεηο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θιπ) κε έκθαζε ηε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα ζπλεθηηκά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ 5.1.1 θαη 5.1.2, ελψ ζα πξνο επίξξσζε/δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη 

εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ Μλεκφλην Καηαλφεζεο (MoU).  

ηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ πνιηηηθήο (policy paper) ππφ κνξθή θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο θαη ζα θξνληίζεη λα 

ην εηζάγεη πξνο δηαβνχιεπζε θαη αθνινχζσο λα ην νξηζηηθνπνηήζεη κε ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο ηεο 

πξάμεο. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ πνιηηηθήο ζα ζπληαρζεί ην πεξηερφκελνπ ηνπ αληίζηνηρνπ MoU 

ην νπνίν κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνπο εηαίξνπο ηεο Πξάμεο θαη αθνινχζσο ζα ζηαιεί 

πξνο ππνγξαθή.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί Σερληθή Έθζεζε (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) θαη πιηθφ ηεθκεξίσζεο, 

ππφ κνξθή απνινγηζηηθήο αλαθνξάο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εθξνψλ/απνηειεζκάησλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

2.2 Όποι Πληπωμήρ  

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. 

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. ε θάζε πεξίπησζε, ε αξρηθή ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία δελ ππφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο SAVE-WATER.  
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3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 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 

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 ζηις φς άνφ περιπηώζεις (α) έφς (ζη) η περίοδος αποκλειζμού δεν έτει καθοριζηεί με 

αμεηάκληηη απόθαζη, ασηή ανέρτεηαι ζε πένηε (5) έηη από ηην ημερομηνία ηης καηαδίκης με 

αμεηάκληηη απόθαζη. 
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[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 

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 εκκαθάριζης 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, 
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(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 ζηις φς άνφ περιπηώζεις (α) έφς (η) η περίοδος αποκλειζμού δεν έτει καθοριζηεί με 

αμεηάκληηη απόθαζη, ασηή ανέρτεηαι ζε ηρία (3) έηη από ηην ημερομηνία ηοσ ζτεηικού γεγονόηος. 

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. 

[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. 

 

ςνημμένα: 
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