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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αιπθέο Πνηακνχ 

Πφιε Κέξθπξα  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 49100 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Σειέθσλν 2661361537 

Φαμ 2661047260 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  chaspioti@pin.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Υ. Αζπηψηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.pin.gov.gr  

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ, κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία αλήθεη ζην 
Γεκφζην Σνκέα (ππνηνκέαο ΟΣΑ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ξνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Ν.4270/2014 (ΟΣΑ β‟ βαζκνχ). 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο. 
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

i. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): https://pin.gov.gr/home , www.diavgeia.gov.gr  & 
www.eprocurement.gov.gr   

ii. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηε Απηνηειή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Κέξθπξα –Αιπθέο Πνηακνύ, ΣΚ: 49100, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  

iii. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Απηνηειή 
Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, ζην ηειέθσλν 
2661361537 θαη ζην email : chaspioti@pin.gov.gr  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 
(ρακειόηεξε ηηκή) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο 
παξνχζαο.  

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
1
 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ.  

Ζ πξάμε OCTANE ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg “Greece-Italy 
2014-2020” θαηά 85% απφ πφξνπο ηεο .Δ.Δ (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
ρσξψλ . Γηα ην Διιεληθφ ζθέινο ησλ ηδίσλ πφξσλ, ε Πξάμε OCTANE εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ κε θσδηθφ έξγνπ 2018ΔΠ32260031 «OCTaNE, MIS 5003441, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 
GR-IT 2014-20» (αξηζκ. πξση. 106904/10-10-2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ΑΓΑ: 
ΦΗΔΜ465ΥΗ8-ΓΤΠ). 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κε ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθήο Δκπεηξνγλσκνζύλεο γηα ηελ 
Τινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο 3.4.&5 ζηα Πιαίζηα ηνπ Έξγνπ OCTANE» αθνξά 
ηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη παξαδνηέσλ ηεο πξάμεο OCTaNE πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παθέηα εξγαζίαο 3,4,5: 

                                                           
1
 Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. δ  λ. 4412/2016 

mailto:chaspioti@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/
https://pin.gov.gr/home
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:chaspioti@pin.gov.gr
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 3.1.1: Αλάιπζε θαη θαηλνηνκία ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ (ηζηνξία, 
θιεξνλνκηά, πνιηηηζκφο, παξαδφζεηο) 

 3.1.2: πκκεηνρηθή αλάπηπμε ησλ δηαδξνκψλ ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 3.1.3: Αθήγεζε θαη θαηλνηνκία θαη κνληέια Οπηηθψλ Οδεγψλ 

 3.1.5: Αλάπηπμε θνηλνχ θαη δξάζεηο δηθηχσζεο 

 4.1.3.:Οδηθφο ράξηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε πεξηνρψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

 4.1.4: Πξνεηνηκαζία ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία 

 5.1.1: Πηινηηθέο δξάζεηο: Πιαηθφξκα, αιιειεπίδξαζε θαη πνιηηηζκηθή πξνζθνξά 

 5.1.2: Πιάλν βησζηκφηεηαο 

 5.1.3: Πιάλν εθκεηάιιεπζεο θαη πνιηηηθέο αλαπαξαγσγήο-δηάζεζεο 
 
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV):  

 72000000-5 (Τπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, 
Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε) 

 72310000-1 (Τπεξεζίεο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ) 
 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 55.950,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 45.120,97, ΦΠΑ 24%: € 10.829,03), ρσξίο δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη ρσξίο 
δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο θαη ηηο 15/10/2020. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 15/11/2020 (ιήμε ηεο πξάμεο OCTaNE), παξά κφλν εάλ 
δεηεζεί θαη εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ OCTaNE. Παξάηαζε ηεο 
πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη δπλαηή θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε 
ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο (φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ), κε ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα 
νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 30/11/2020 ή φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ OCTaNE νξηζηεί ζε 

πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ παράταςησ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4412/2016.  

Σόπνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ είλαη ε Απηνηειήο Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

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

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 
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 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

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

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 Σνπ Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ Α‟ 114/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 
ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 ησλ 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 εγρεηξίδην Δθαξκνγήο ηνπ INTERREG Greece –Italy 2014-2020 

 Σν ππ‟ αξηζµ. Πξση. 177-18/2018 απφζπαζµα πξαθηηθνχ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πµβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ 
γηα ηελ 9ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2018 ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην έξγν «OCTaNe, MIS 5003441, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, GR-IT 
2014-20» 

 . Ζ ππ‟ αξ. 106904/10-10-2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο [ΑΓΑ: 6ΛΘΚ465ΥΗ8-
ΦΓ3] πεξί έγθξηζεο έληαμεο έξγσλ ζηελ ΑΔΠ 322/6 ηνπ ΠΓΔ 2018 

 Ζ ππ' αξ. Πξση. νηθ98508/40462/02-11-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ πεξί έγθξηζεο 
δηάζεζεο πίζησζεο θαη νξηζκνχ ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή. 

 Σελ ππ‟ αξ. νηθ98502/40457/03-10-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ πεξί νξηζκνχ 
ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή Έξγσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ηεο ΑΔΠ 3226 

 Σελ εγθεθξηκέλε αίηεζε πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ OCTaNE - «Open City 
TechNology Enabler», ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ INTERREG V-A Greece –Italy 
2014-2020 

 Σε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο (Partnership Agreement) κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ OCTaNE - 
«Open City TechNology Enabler». 

 Σε ρξεκαηνδνηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ OCTaNE - «Open City TechNology Enabler». 

 Σν Π.Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθφηεξα ηε ΑΔΠ-322/6 ζηελ νπνία έρεη πεξηιεθζεί ην 
αλσηέξσ έξγν κε Κ.Α. 2018ΔΠ32260031 θαη πξνυπνινγηζκφ 160.710,00€. 

 Σελ αξηζκ. 653-30/29-07-2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ έγθξηζεο ησλ φξσλ 
ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 
ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 3.4.&5 
ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ OCTANE».  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 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. 
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 Σελ επίζεκε παξάηαζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ λέα εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ, ήηνη 15 
Ννεκβξίνπ 2020. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ / Απηνηειή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ 
Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κέξθπξα – Αιπθέο Πνηακνύ, ΣΚ: 49100, ηελ    Παξαζθεπή 
21/08/2020, ώξα 10.00 π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο 
πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
δειαδή   Παξαζθεπή 21/08/2020, ώξα 10.00 π.κ. 
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Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.  

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε 
κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα.  Ζ λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θνηλνπνηείηαη 
εγγξάθσο ή/θαη ειεθηξνληθά, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο   θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ (www.pin.gov.gr). 
Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί 
θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη 
επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί.  

Πξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο απνζηνιείο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξείηαη θαη ζην δηαδίθηπν γηα άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : https://pin.gov.gr/home 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

                                                           
2
 Καηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνζεζκηώλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππόςε ηελ πνιππινθόηεηα 

ηεο ζύκβαζεο θαη ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξώλ 
3
 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

http://www.pin.gov.gr/
https://pin.gov.gr/home
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο  

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη
4
 ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο
5
, εθηφο 

αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 
λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε 
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 
Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα 
ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κέζσ fax ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Αηηήκαηα πνπ ζα ππνβάιινληαη 
κε άιιν ηξφπν (π.ρ. ηειεθσληθά) δελ ζα εμεηάδνληαη θαη δελ ζα απαληψληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

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

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ

6
. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

7
 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).

8
 

                                                           
4
 Πξβι άξζξν 22 παξ. 1 θαη 67 παξ. 3  ηνπ λ. 4412/2016  

5
  Άξζξν 53, παξ. 4 λ. 4412/2016 Οη Α.Α. δελ επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο δαπάλε γηα ηε ιήςε ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, πιελ ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζην θόζηνο αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ηνπο. 

6
 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 

7
 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 

8
 Άξζξν 80, παξ.10 ηνπ λ. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 7 αβ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 
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Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 
λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.

9
 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ 
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην 
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 
ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα

10
. 

2.1.5 Δγγπήζεηο
11

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο παξ. 4.1. εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά «ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13)» 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-
κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 
εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ

12
, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ 

ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην 
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, 
ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 
ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

                                                           
9
        Άξζξν 80 παξ. 10 ηνπ Ν.4412/2016 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 

14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017  θαη ηελ παξ. 8.α ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 
10

 Με ηελ επηθύιαμε ηεο ελ όισ ή ελ κέξεη ζύληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιώζζα 
11

 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
12

      Άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

13
 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή

14
 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο

15
.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.

16 
  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
17

 

Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, 
παξ.1

α
 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
18

  

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: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο

19
 :  

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 λ. 
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 λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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 ηνλ βαζκό πνπ θαιύπηνληαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο από ηηο νπνίεο δεζκεύεηαη ε Έλσζε, νη 
A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηηο ελ ιόγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο Έλσζεο 

14
 Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 

15
 Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνύλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη 

ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 
ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, εθόζνλ απηό δηθαηνινγείηαη από 
αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο θαη είλαη ζύκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο  (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016) 

16
 Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016 

17 Πξβι  παξ. 1 α), 3, 4, 5  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 
Ν.4605/2019 

18
 Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 

19
 Πξβι παξ. 1 άξζξνπ 73  λ. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο παξ.6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 

θαη από ηελ παξ. Α.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4488/2017.  
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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 λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) 
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2.2.3.2. α) Όηαλ 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 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

20
.  

β) Όηαλ 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. 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη
21

 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 λ. 4412/2016,  

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

22
,  

                                                           
20

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. (ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 
πεξηιακβάλεηαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

21
 Οη ιόγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινύλ δπλεηηθνύο ιόγνπο απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 

4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δύλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζόηεξνπο, όινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ από 
ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκώληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο 
(εθηηκώκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξόβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε 
λόκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, όηη ε επηινγή από ηελ Α.Α. ιόγνπ/σλ απνθιεηζκνύ ηεο 
παξ. 4 δηακνξθώλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΣΔΤΓ, θαζώο θαη ηα κέζα απόδεημεο ηνπ 
άξζξνπ 2.2.9.2. 

22
 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ 

νξίσλ), θαζώο θαη ηα κέζα απόδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.  
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(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) 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 επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) 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.  

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  

2.2.3.4. 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  

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. θαη 2.2.3.3

23
 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη 

ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο 
ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ 
ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

24
. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο

25
 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

                                                           
23

 Όπσο πξνεγνύκελε ππνζεκείσζε 
24

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017.   
25

      Άξζξν 73 παξ.10 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 





 

 

           ζειίδα 13 απφ 41 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
 
  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
26

  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 
αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ 
πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ην αλσηέξσ θξηηήξην πξέπεη 
λα πιεξείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
27

  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη

28
 λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (ζε επξψ) 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ
29

 ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί ιηγφηεξν απφ ηξία έηε, αξθεί 
ν κέζνο γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα έηε πνπ ιεηηνπξγεί λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην 
200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ην αλσηέξσ θξηηήξην αξθεί λα 
πιεξείηαη απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο αζξνηζηηθά.  

                                                           
26

 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
27

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θξηηήξηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν θαη λα δηακνξθώζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ 
νξίσλ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.9.1, θαζώο θαη ηα κέζα απόδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, 
όηη κπνξνύλ (ρσξίο απηό λα είλαη ππνρξεσηηθό) λα δηακνξθώζνπλ ην παξόλ άξζξν είηε απαηηώληαο, σο πξνο ηα 
θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα 
θαιύπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θύθινο εξγαζηώλ 
200.000 επξώ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηώληαο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα δειώζνπλ ηηο δεηνύκελεο 
πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΩΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθόηεξα ηελ Δλόηεηα IΙΙ, όπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

28
 Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ 

29 
 Η ηειεπηαία ρξήζε είλαη απηή γηα ηελ νπνία έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία εκπξόζεζκεο ππνβνιήο πξνο ηελ αξκόδηα 

Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ ηνπ Ιζνινγηζκνύ πξνο δεκνζίεπζε ή ππνβνιήο ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο ζηελ αξκόδηα 
Γ.Ο.Τ. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
30

  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ):

31
  

1. Να έρνπλ πινπνηήζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πκβάζεηο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ, δηαζπλνξηαθψλ ή/θαη δηαθξαηηθψλ έξγσλ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην 
ζρεδηαζκφ ή/θαη αλάπηπμε ή/θαη παξακεηξνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ κε 
αληηθείκελν ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

2. Να δηαζέηνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο 
επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ππνςήθην νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη 
απφ επαξθή ζε αξηζκφ άηνκα, κε ηα θάησζη πξνζφληα θαη εκπεηξία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζε αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Δηδηθφηεξα, ε Οκάδα Έξγνπ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη: 

a. Τπεχζπλν Έξγνπ πνπ λα δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ Σίηιν ζπνπδψλ θαηεχζπλζεο 
πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε αληίζηνηρε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, 
κε απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ ή/θαη αλάπηπμε 
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
έξγα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε αληηθείκελν ηνπξηζηηθέο πνιηηηζκηθέο 
δηαδξνκέο ή/θαη αλάδεημε πνιηηηζκηθψλ ρψξσλ. Απαξαίηεηε ε άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ 
επηπέδνπ Γ2 ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηνπ ΑΔΠ 

b. Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ πνπ λα δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη 
απνδεδεηγκέλε 10 εηή γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (ΔΠΑ, δηαζπλνξηαθά, δηαπεξηθεξεηαθά, δηαθξαηηθά θαη άιια) 
θαη απνδεδεηγκέλε γλψζε κέζσ πηζηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Απαξαίηεηε ε 
άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ επηπέδνπ Γ2 ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηνπ ΑΔΠ  

c. Έλα κέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ν νπνίνο λα δηαζέηεη Πηπρίν ΑΔΗ ή ΣΔΗ ηεο Ζκεδαπήο ή 
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαηεχζπλζεο ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ή/θαη ηερλνινγηψλ ή/θαη 
ζπζηεκάησλ ή ηζφηηκν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο θαη ηνπιάρηζηνλ 7εηή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ 
νπηηθναθνπζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ . 

d. Γχν κέιε Οκάδαο Έξγνπ κε ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη 3-εηε 
εηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία  σο κέιε ηεο Οκάδαο έξγνπ ζε ηνπιάρηζηνλ 3 έξγα ζρεηηθά κε 
ηε ζπιινγή θαη ςεθηνπνίεζε πνιηηηζκηθνχ πιηθνχ. 

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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 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, νη Α.Α. κπνξνύλ λα 
επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξώπηλνπο θαη 
ηερληθνύο πόξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζύκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί 
λα απαηηνύλ εηδηθόηεξα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εκπεηξίαο, 
απνδεηθλπόκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο από ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζόλ. Μηα Α.Α. κπνξεί 
λα ζεσξεί όηη έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνύκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο εάλ δηαπηζηώζεη όηη 
απηόο έρεη ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Οη Α.Α. κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν θαη λα 
δηακνξθώζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζώο θαη ηα κέζα απόδεημεο 
ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, όηη κπνξνύλ (ρσξίο απηό λα είλαη ππνρξεσηηθό) λα δηακνξθώζνπλ 
ην παξόλ άξζξν είηε απαηηώληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιύπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδόζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, 
δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ είηε δεηώληαο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα 
δειώζνπλ ηηο δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΩΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7)  θαη εηδηθόηεξα ηελ Δλόηεηα IV παξ. 1, όπνπ 
παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

31
 Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ 
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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.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
32

  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ελ ηζρχ 
πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015 θαη ζε πεδίν 
δξαζηεξηφηεηαο πνπ λα θαιχπηεη ηα αληηθείκελα ηνπ ζρεδηαζκνχ ή/θαη αλάπηπμεο ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο 
εθαξκνγψλ ΣΠΔ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 
(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5), ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6) θαη 
ηα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο

33
. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ 
ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 
ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή 
ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο

34
. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο 

35
. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 
36

. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 
Παξάξηεκα ΗΗ,, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν 
ΣΔΤΓ

37
 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 

Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23/2018 (ΑΓΑ: 
Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ). Χο πξνο ην ρξφλν ππνγξαθήο ηνπ ηζρχνπλ θαη νη πξνβιέςεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43 
ηνπ Ν.4605/2019. Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ 
(www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην 
νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
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 Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξόηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ θξίζε θαη ηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο (Πξβι. 
άξζξν 82 λ. 4412/2016) 

33
 Πξβι άξζξν 78 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016. Γύλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ/ ησλ 

ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππό αλάζεζεο 
ζύκβαζεο   

34
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 εδ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.   

35
 Η απαίηεζε απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.   

36
 Πξβι ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78  λ. 4412/2016.   

37
 Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα Μέξε: Μέξνο Ι Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΙΙ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, Μέξνο ΙΙΙ Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ, 
Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Σειηθέο δειώζεηο  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Δπηπιένλ, σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.6. νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ ηεο παξνύζαο, ιακβάλνληαο ππόςε 
ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξ. Β.4 ηεο παξ. 2.2.9.2 «Απνδεηθηηθά Μέζα» (δεν απαιηείηαι η ςποβολή ηων 
δικαιολογηηικών ηεκμηπίωζηρ ηων πινάκων ζηο ζςγκεκπιμένο ζηάδιο ηος διαγωνιζμού).  

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
38

 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016

39
. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)

40
. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3

41
. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 
79 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ

42
. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ 
νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο  
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 Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.7.α, πεξηπη.αα’ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019.  
Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ όηη ε A.A. δεηάεη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ κόλν εθείλα ηα 
απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα 
άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνύζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηόηε δελ ζα δεηήζεη νύηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνύζαο   

39
 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

40
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 

41
 Η αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθόζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζόηεξνπο ή όινπο ηνπο 

ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξώλεηαη αλαιόγσο  (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 
42

 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 





 

 

           ζειίδα 17 απφ 41 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην 
νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 
κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 
ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 
εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί 
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ 
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2.β, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο

43
. 

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ ΔΠΔ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ

44
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δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.

45
 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

                                                           
43

  Άξζξν 80 παξ.2γ ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017 
44

       Άξζξν 43, παξ.46α ηνπ Ν.4605/2019. 
45

 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, 
θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνύο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα από ηα 
ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξώα, θαηά πεξίπησζε . 





 

 

           ζειίδα 18 απφ 41 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηζνινγηζκνχο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ή Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ηζνινγηζκψλ, 
ζπλνδεπφκελε απφ Δθθαζαξηζηηθά ησλ ρξήζεσλ απηψλ 

46
 . Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.

47
 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα 
θάησζη αληίγξαθα ή/θαη πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθψλ σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ 
ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ: 

Πίλαθαο 1: 

 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο/πειάηεο είλαη δεκόζηνο θνξέαο: Βεβαίσζε θαιήο 
εθηέιεζεο/νινθιήξσζεο ή πξσηφθνιιν/πηζηνπνηεηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη ή 
ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο/πειάηεο πξνέξρεηαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα: χκβαζε θαη ζηνηρεία 
ηηκνιφγεζεο, ζπλνδεπφκελα απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, πεξί νινθιήξσζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ή βεβαίσζε ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ εξγνδφηε , ελψπηνλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί πξνζήθνπζαο νινθιήξσζεο ησλ αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ/παξαδφζεσλ. 
Διιείςεη ζχκβαζεο, ππνβάιινληαη κφλν ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο ζπλνδεπφκελα απφ Τπεχζπλε Γήισζε 
ηνπ Ν.1599/1986 ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, πεξί νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ή βεβαίσζε ή Τπεχζπλε Γήισζε 
ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ εξγνδφηε ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί πξνζήθνπζαο νινθιήξσζεο ησλ 
αλαηεζεηζψλ ππεξεζηψλ/παξαδφζεσλ ηνπ πξνζθέξνληνο.  

Πίλαθαο 2: 

 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. 

 Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα.  

 Καηά πεξίπησζε αληίγξαθα ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ δεηνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, 
επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο θιπ, ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ.  

 Καηά πεξίπησζε αληίγξαθα ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ. ε 
θάζε πεξίπησζε, ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ εκπεηξία πνπ δεηείηαη λα 
πιεξείηαη ζην πξφζσπν ηνπ θάζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ.  

Σνλίδεηαη φηη δελ ζα απνηειέζνπλ ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο / απφδεημεο εκπεηξίαο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ 
κειψλ. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ επίζεκν δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη 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). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
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 πκπιεξώλεηαη από ηελ Α.Α. κε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο I ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ( π.ρ. ηξαπεδηθή βεβαίσζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ) ή/ θαη απνζπάζκαηα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θιπ), ηα 
νπνία αληηζηνηρνύλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ έρεη ζέζεη 
ε Α.Α. ζην άξζξν 2.2.5. 

47
 Η θαηαιιειόιεηα ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα εγγξάθνπ γηα ηελ απόδεημε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Α.Α. (πξβι. άξζξν 80 παξ. 4 εδ. β λ. 4412/2016) 
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Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
48

 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. Οη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

49
 

Σνλίδεηαη φηη αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηεο παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 φπσο ηζρχεη. 

Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 (Α‟94). Δηδηθά ηα 
απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, 
εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο

50
.  

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
51

  

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 
ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο) γηα ην ζύλνιν ησλ ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16).  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο Γηαθήξπμεο, γηα 
φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ 
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο 
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο

52
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 Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.  
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 Πξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Η σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνύζε λα πξνθύπηεη από ηδησηηθό 
ζπκθσλεηηθό κεηαμύ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή από νπνηνδήπνηε άιιν 
θαηάιιειν κέζν. 

50
  Άξζξν 43, παξ.7αε ηνπ Ν.4605/2019  

51
 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζύκβαζεο), παξ. II.2.5 

Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 
52

 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 είηε (α) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε 
(γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ / Απηνηειή 
Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κέξθπξα – Αιπθέο Πνηακνύ, ΣΚ: 
49100). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο 
γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ 
δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζηε παξνχζα. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια 
έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ: 

ΠΡΟΦΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ: 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ» 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ:  

«Παξνρή Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθήο Δκπεηξνγλσκνζύλεο γηα ηελ Τινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ησλ 
Παθέησλ Δξγαζίαο 3.4.&5 ζηα Πιαίζηα ηνπ Έξγνπ OCTANE» 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο: 

Ζκεξνκελία θαη ψξα Γηελέξγεηαο:  

ΠΡΟΟΥΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 

2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, 
ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο 
(κεκνλσκέλνπ ή  έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail ).  

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 2.4.3 θαη 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.4. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ 
είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί 
ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο . 

Οη δπν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ 
άξζξνπ 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο. 

2.4.2.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 
θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.

. 

2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο – επί πνηλή απνθιεηζκνχ- ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

2.4.2.7. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε 
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
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εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ

53
  

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 
ηνπ λ. 4412/2016

54
, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ). εκεηψλεηαη φηη, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ κόλν ηελ Δλόηεηα α «Γεληθή 
έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο» ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζνπλ 
νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV

55
.  

θαη  

β) ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ ηεο παξνχζαο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ: 

1) ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV) 
2) 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 θαη λα νξίδεηαη ν/νη εθπξφζσπνο-νη ηεο 
Έλσζεο θαη νη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο ηνπ.  

3) ηνπο πίλαθεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΗ, θαηάιιεια ζθξαγηζκέλνπο θαη ππνγεγξακκέλνπο είηε απφ 
φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, είηε απφ ηνλ εθπξφζσπν απηήο. 

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ζα πξέπεη λα δηαξζξψλεηαη (επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ) ζηα θάησζη κέξε-ελφηεηεο κε ην αληίζηνηρν θαη‟ ειάρηζην πεξηερφκελν: 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α: «Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ» ζηελ νπνία πεξηέρνληαη θαη’ 
ειάρηζηνλ:  

 Πεξηγξαθή ησλ Σερληθψλ Μέζσλ θαη ησλ Μεζνδνινγηθψλ Δξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ  

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (Δθαξκνγή Μεζνδνινγηψλ θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη 
Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ). 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β: «Οκάδα Έξγνπ» ζηελ νπνία πεξηέρνληαη: 

 Παξνπζίαζε ηεο Γνκήο, ηεο Οξγάλσζεο θαη ηεο χλζεζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαζψο θαη απνηχπσζε 
ησλ Αξκνδηνηήησλ – Ρφισλ ησλ κειψλ ηεο. 

 Καηάινγνο ηειερψλ, ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζέζεο ηνπ θαζελφο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα, πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε 
ησλ Παξαδνηέσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή έκκεζε 
αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε ηερληθή πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί θαη ζε cd ή dvd κε ην ςεθηαθό αξρείν 
κνξθήο doc ή pdf ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε/Κνηλνπξαμία ζα πξέπεη ζηε Σερληθή Πξνζθνξά λα 
πεξηγξάθεηαη ζαθψο θαη εηδηθψο ε ζπκβνιή ηνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζηελ απφδνζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζε φξνπο ηκήκαηνο πινπνίεζεο θαη βαζκνχ ζπκκεηνρήο.  
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 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 
54

 Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρύεη ππνρξεσηηθά (από 7-12-2016) γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

55
  Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23, ΔΑΑΓΗΤ, παξ.3.4 

http://www.eaadhsy.gr/
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.

56
. 

 

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

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ ηεο παξνχζαο. Σν έληππν πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θάζε Πξνζθέξνληνο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηελ αλαιπηηθή θαη 
ηε ζπλνιηθή θνζηνιφγεζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο 
Γηαθήξπμεο κε βάζε ηελ εθηηκψκελε κέγηζηε ηηκή πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε 
ηελ αλάιπζε ηνπ επφκελνπ πίλαθα. 

ΦΤΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ/ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΠΡΑΞΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Μ.Μ. 
 
 
 

[Α] 

Αμία (€), 
ζπκπ. ΦΠΑ 

/Μ.Μ. 

 
 

[Β] 

Σκρ. 
 
 
 

[Γ] 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

 

 

[Γ=Β x Γ] 

3.1.1: Αλάιπζε θαη θαηλνηνκία ηεο πνιηηηζκηθήο 
πξνζθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ (ηζηνξία, 
θιεξνλνκηά, πνιηηηζκφο, παξαδφζεηο) 

Τπεξεζίεο 5.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
5.500,00 

3.1.2: πκκεηνρηθή αλάπηπμε ησλ δηαδξνκψλ ζε 
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Τπεξεζίεο 5.750,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
5.750,00 

3.1.3: Αθήγεζε θαη θαηλνηνκία θαη κνληέια Οπηηθψλ 
Οδεγψλ 

Δηδηθνί 4.600,00 2 9.200,00 

3.1.5: Αλάπηπμε θνηλνχ θαη δξάζεηο δηθηχσζεο Τπεξεζίεο 9.000,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
9.000,00 

4.1.3.:Οδηθφο ράξηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε πεξηνρψλ 
πνπ πεξηβάιινπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

Τπεξεζίεο 15.000,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
15.000,00 

4.1.4: Πξνεηνηκαζία ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
Ηηαιία 

Τπεξεζίεο 1.000,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
1.000,00 

5.1.1: Πηινηηθέο δξάζεηο: Πιαηθφξκα, αιιειεπίδξαζε 
θαη πνιηηηζκηθή πξνζθνξά 

Τπεξεζίεο 1.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
1.500,00 

5.1.2: Πιάλν βησζηκφηεηαο Τπεξεζίεο 4.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
4.500,00 

5.1.3: Πιάλν εθκεηάιιεπζεο θαη πνιηηηθέο 
αλαπαξαγσγήο-δηάζεζεο 

Τπεξεζίεο 4.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
4.500,00 

ΤΝΟΛΑ: 55.950,00 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

57
.Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  
ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή

58
 ζην Μέξνο Β ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

                                                           
56

 Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016 
57

 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 
58

 Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016 
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2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
59

   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ 
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ 
ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 
θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
60

 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 2.4.4 (Πεξηερφκελν 
θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.5 (Πεξηερφκελν Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο/Σξφπνο χληαμεο θαη 
Τπνβνιήο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ) 2.4.6. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,

61
  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 
απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 
4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, 
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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 Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016 
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 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι άξζξα 92 έσο 97 (όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ 8 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ43 ηνπ Ν.4605/2019), ην άξζξν 100 
(όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) θαζώο θαη ηα άξζξα 102, 103 (όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) θαη 104 ηνπ λ. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 
εθπξόζεζκα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
γίλεηαη δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα θάησζη ζηάδηα: 

ηάδην (α): Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά 
θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Πξνζθνξέο νη νπνίεο απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην 
αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζηάδηα αμηνιόγεζεο ηερληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

ηάδην (β): ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ζην ηάδην (α), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην απηφ θαη 
ηελ απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην απηό δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο 
νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο. 

ηάδην (γ): Αμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο θαηά ην β‟ 
ζηάδην θαη αθνινπζεί ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 
θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α` θαη β` νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη 
αιιά επηζηξέθνληαη.  

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

62
 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016 φπσο ηζρχνπλ. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ 
νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ην ηερληθό κέξνο ηεο πξνζθνξάο δελ 
ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν 
γηα ηνλ απνθιεηζκό πξνζθνξώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ε παξνύζα Γηαθήξπμε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ α,β,γ, επηθπξώλνληαη κε κία απόθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.

63
 Καηά ηεο 
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 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη. 
63

    Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθά, γηα ηηο ζπκβάζεηο κε 

εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 
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αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κε ηελ παξ.20 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019.  

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 117, παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.1.2 πκπιήξσζε – Απνζαθήληζε Πιεξνθνξηώλ θαη Γηθαηνινγεηηθώλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο 
λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια 
ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 
δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ 
ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 
ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ 
ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά 
ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 
δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 
ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή 
ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 
πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 
αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 
ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, 
ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.   

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
64

 - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, 
θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75 έσο 78. Σα δηθαηνινγεηηθά 
ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν 
αμηνιφγεζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην 
φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 
έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα 

                                                                                                                                                                                                 
εθδίδεηαη κία απόθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο. (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.18 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4608/2019)    
64

 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο παξ.19, 20, 21, 22 θαη 23 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 
Ν.4497/2017 θαη ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019.  
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αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ  δειψζεθαλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο 
πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

 θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 
Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

 δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

 απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη 
θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 
(θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηε παξνχζα θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2019 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019.  

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί 
νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.  Καηά ηεο αλσηέξσ 
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.20 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019.  
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 
εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:

65. 

 παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε 
έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127, 

 θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, 
έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην 
νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ 
πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη 
λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ 
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 Άξζξν 105 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο παξ. 26 θαη 27 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
θαη ηελ παξ.13γ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019.  
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άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 3.4 Δλζηάζεηο
66

  

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε 
ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 
πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή 
ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο

67
 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά 

ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Όπνηνο έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Ζ 
άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ 
Ν.4412/2016. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ 
γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο 
αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016

68
, εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376, παξ.11 ηνπ Ν.4412/2016. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά 
ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 
ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην 
νπνίν επηζπλάπηεηαη

69 .
 Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή. ε πεξίπησζε απνδνρήο, νιηθήο ή κεξηθήο, 
έλζηαζεο κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αλαβαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζε αλαβαζκνιφγεζε

70
. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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    Άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο παξ. 30, 31, 32 θαη 33 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
θαη ηελ παξ.20 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019. 
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 Πξβι άξζξν 100 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

68
  Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.27 θαη 28 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 

69
 άξζξν 19 Απόθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεύρνο Β') 

70
  Παξ. 27β, άξζξν 43 ηνπ λ.4605/2019. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχνληαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμ ία ηνπ 
κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ παξαδφζεσλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 
εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, 
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.

72
. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 
απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ 
ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

                                                           
71

 Δδάθην πέκπην πεξίπησζεο (β) παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016.  
72

 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
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ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ λένπ 
ππεξγνιάβνπ πνπ πξνηείλεη απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν ππεξγνιάβνο πιεξνχζε επίζεο ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο 
απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
75

  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016 
74

 Γπλαηόηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεώξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεώξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 
ξήηξεο αλαζεώξεζεο ηηκώλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζύλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε 
θύζε ησλ ελδερόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζώο θαη ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα 
ελεξγνπνηεζνύλ. Οη πξνβιεπόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θύζε 
ηεο ζύκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 
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 βι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ 
παξαδνηέσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο παξνχζαο. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
76

  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί 
ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 
επηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη 
πξφζηηκν
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 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 
απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε έλσζεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη Γηθαζηηθή Δπίιπζε Γηαθνξώλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ
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5.3.1 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί 
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 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 37 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 θαη από ηελ 
παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4605/2019 

79
  Άξζξν 43, παξ. 24α ηνπ Ν.4605/2019. 
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ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο 
πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο 
επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, 
εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά 
ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 
απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 
αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.3.2. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή 
παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο σο δηνηθεηηθήο ή σο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη 
ε ζχκβαζε. Παξέθηαζε αξκνδηφηεηαο δελ επηηξέπεηαη. Αλ ε ζχκβαζε εθηειείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ, αξκφδην θαζίζηαηαη απηφ πνπ ζα επηιέμεη ν πξνζθεχγσλ ή ν ελάγσλ.  

5.3.3. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ηνπ Ν.4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.23 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 
Ν.4605/2019) ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γελ 
απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν 
ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο.  

5.3.4. Ζ ππφζεζε ζπδεηείηαη ζε δηθάζηκν πνπ νξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Αλ ν θάθεινο ηεο 
ππφζεζεο δελ απνζηαιεί ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν απφ ηε Γηνίθεζε, ε ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη ζε λέα δηθάζηκν, 
θαηά ηελ νπνία ε ππφζεζε ζπδεηείηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζθεχγσλ ή ν ελάγσλ, αλ 
ην δεηήζεη ν ίδηνο.  

5.3.5. Ζ ζπδήηεζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο απφδεημεο νινθιεξψλνληαη ζε κία (1) δηθάζηκν. Έλνξθεο βεβαηψζεηο 
ελψπηνλ εηξελνδίθε ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή πξνμέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε, κφλν αλ έρνπλ δνζεί χζηεξα απφ 
θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε βεβαίσζε θαη, αλ πξφθεηηαη λα 
δνζνχλ ζηελ αιινδαπή, νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ απηή. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη ην ηαρχηεξν. Οη 
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ είλαη ακέζσο εθηειεζηέο.  

5.3.6. Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.3.2 
κπνξεί λα αζθεζεί αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Αλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο, 
κπνξεί λα δηαηαρζεί κε αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο ε νιηθή ή ε ελ κέξεη αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, κε ηνλ φξν παξνρήο αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη ρσξίο εγγχεζε ή λα εμαξηεζεί ε 
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ παξνρή εγγχεζεο απφ ηνλ δηάδηθν πνπ έρεη ληθήζεη. Γηα ηελ αίηεζε 
απνθαίλεηαη, ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην, ρσξίο ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, ην αξκφδην ηκήκα 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη 
ππνρξεσηηθά ν εηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο. Ζ απφθαζε ηεο αλαζηνιήο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα 
αλαθιεζεί, κε αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο έσο θαη θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο.  

5.3.7. Αλ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα 
κέιε ηεο, πνπ κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη αλαγθαζηηθή νκνδηθία. 

5.3.8. Ζ ηζρχο ησλ παξ. 5.3.2 έσο 5.3.7 αξρίδεη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4605/2019 ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ήηνη 1/7/2019 θαη έπεηηα).  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 
ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο 
επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη 
άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο 
νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 
επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ 
επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ 
αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ύκβαζεο
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6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη ζηηο 15/10/2020. Γηα ηα επηκέξνπο 
ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο 
ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο παξνύζαο 

6.2.2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο θαη ηηο 15/10/2020. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 15/11/2020 (ιήμε ηεο πξάμεο OCTaNE), παξά κφλν εάλ 
δεηεζεί θαη εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ OCTaNE. Παξάηαζε ηεο 
πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη δπλαηή θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε 
ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο (φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ), κε ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα 
νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 15/11/2020 ή φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ OCTaNE νξηζηεί ζε 
πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ παξάηαζεο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
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6.3.1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016.  

6.3.2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 
ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ 
παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 6.3.3 θαη 6.3.4. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

6.3.3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

6.3.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6.3.3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 
λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
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 Άξζξν 217 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Άξζξν 43, παξ. 26 ηνπ Ν.4605/2019 κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 «Παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 
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β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4412/2016. 

6.3.5. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 
6.3.2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 
απηνδίθαηα. 

6.3.6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα 
κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε 
ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
8283

 

6.4.1 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη  παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ  νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη  αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε 
ηνπο  φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ 
ε  αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ  νξίδεηαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο  ηεο ζχκβαζεο, ν δε 
πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο  ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο 

6.4.2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο  ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα  επηβάιινληαη 
εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη 
λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

6.4.3. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ / ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο 
πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πζπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο 
γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη  κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ  ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο  παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

6.4.4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

6.4.5. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. 

 

Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

Γρ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ 
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 Άξζξν 220 ηνπ λ. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Α.1 Σν Πιαίζην ηεο Πξάμεο OCTaNEI 

 

Σν έξγν έρεη ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ επηζθεπηψλ κίαο πφιεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο 
εθαξκνγήο γηα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα πεξηεγεζεί ζηελ πφιε ζαλ λα βξίζθεηαη 
ζε έλα αλνηρηφ κνπζείν. Ο επηζθέπηεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζα αλαθαιχςεη ελδηαθέξνπζεο πνιηηηζηηθέο θαη 
ηζηνξηθέο ηνπνζεζίεο θαη παξάιιεια ζα πινεγείηαη κε έμππλν ηξφπν ζηελ πφιε. Δπίζεο, ζα έρεη ηελ 
επθαηξία λα αλαθαιχςεη πνιηηηζηηθέο θαη ηζηνξηθέο ηνπνζεζίεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, λα 
κάζεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, θαζψο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 
θαηνίθσλ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο είλαη ε άξξεηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πινήγεζεο ηνπ 
επηζθέπηε, ηεο νπηηθήο επαθήο κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ. Ζ εθαξκνγή ζα 
παξέρεη ελζσκαησκέλν ράξηε ηεο πφιεο θαη φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ επηιέγεη ν επηζθέπηεο σο ηα 
πην ελδηαθέξνληα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά αμηνζέαηα. Ζ εθαξκνγή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζα ππνινγίδεη θαη ζα 
πξνηείλεη ζηνλ επηζθέπηε ηε βέιηηζηε δηαδξνκή πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη, ιακβάλνληαο ππφςε 
παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο (π.ρ. αλεθνξηθνί δξφκνη, 
απφηνκνη δξφκνη, ζθάιεο θ.ιπ.). 
 
Σν δηαζπλνξηαθφ εηαηξηθφ ζρήκα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο OCTaNE είλαη: 

 Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ (Διιάδα) (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) 

 Ηφλην Παλεπηζηήκην (Διιάδα) (PB2) 

 Παλεπηζηήκην ηνπ Μπάξη (Ηηαιία) (PB3) 

 Κνηλνπξαμία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο Conca Barese (Ηηαιία) (PB4) 
 
Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο αλέξρεηαη ζε € 676.005,00 θαη ε δηάξθεηα πινπνίεζεο 
νξίδεηαη απφ 01/05/2018 έσο 30/4/2020. 
Ο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο OCTaNE 
αλέξρεηαη ζε € 160.710,00.  

 
Α.2 Σν πκβαηηθό Πιαίζην- Πξνδηαγξαθέο Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κε ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθήο Δκπεηξνγλσκνζύλεο γηα ηελ 
Τινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο 3.4.&5 ζηα Πιαίζηα ηνπ Έξγνπ OCTANE» αθνξά 
ηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη παξαδνηέσλ ηεο πξάμεο OCTaNE ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο External Expertise 
and Services:  

 3.1.1: Αλάιπζε θαη θαηλνηνκία ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ (ηζηνξία, 
θιεξνλνκηά, πνιηηηζκφο, παξαδφζεηο) 

 3.1.2: πκκεηνρηθή αλάπηπμε ησλ δηαδξνκψλ ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 3.1.3: Αθήγεζε θαη θαηλνηνκία θαη κνληέια Οπηηθψλ Οδεγψλ 

 3.1.5: Αλάπηπμε θνηλνχ θαη δξάζεηο δηθηχσζεο 

 4.1.3.:Οδηθφο ράξηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε πεξηνρψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

 4.1.4: Πξνεηνηκαζία ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία 

 5.1.1: Πηινηηθέο δξάζεηο: Πιαηθφξκα, αιιειεπίδξαζε θαη πνιηηηζκηθή πξνζθνξά 

 5.1.2: Πιάλν βησζηκφηεηαο 

 5.1.3: Πιάλν εθκεηάιιεπζεο θαη πνιηηηθέο αλαπαξαγσγήο-δηάζεζεο 
 
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ: 
 
3.1.1: Ανάλςζη και καινοηομία ηηρ πολιηιζμικήρ πποζθοπάρ ηων εμπλεκόμενων πεπιοσών (ιζηοπία, 
κληπονομιά, πολιηιζμόρ, παπαδόζειρ) 
 
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη 
επεμεξγαζία/ςεθηνπνίεζε πξσηνγελνχο πιηθνχ αλαθνξηθά κε ζηνηρεία πνιηηηζκηθνχ θαη θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη αληίζηνηρσλ ρψξσλ σο ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 
Νήζσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο, θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα πξνρσξήζεη θαη ζε 
απεπζείαο ζπλεξγαζία κε ηνλ PB2 πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ φιεο νη εηδηθφηεξεο ηερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη γηα λα ππάξμεη ζρεηηθή αληαιιαγή πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ. Τπνρξέσζε ηνπ 
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Αλαδφρνπ ζα είλαη επίζεο φιε ε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο ηεο 
Πξάμεο γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ θαη ελ γέλεη ηε εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ηεο πξάμεο 
OCTaNE. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζα ζπληαρζεί αθνχ 
πξνεγεζεί φιε ε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο/ζηειέρε/εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο ηνπ εηαίξνπ PB2 αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί / ζπλ-απνθαζηζζεί ην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ.  

Μεηά ηελ έγθξηζε θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ εηδηθφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ πιάλνπ ζα μεθηλήζεη ε ζρεηηθή 
πινπνίεζε ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

3.1.2: Σςμμεηοσική ανάπηςξη ηων διαδπομών ζε πολιηιζηικούρ σώποςρ και ηος πεπιεσομένος 
 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ππφινηπνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ κέζα απφ κηα δηεηαηξηθή δηαδηθαζία ζπκκεηνρηθνχ 
ζρεδηαζκνχ λα πξνθχςνπλ φιεο νη δηαδξνκέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ην ζρεηηθφ πεξηερφκελν πξνο 
απεηθφληζε / νπηηθνπνίεζε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζα ζπληαρζεί αθνχ 
πξνεγεζεί φιε ε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο/ζηειέρε/εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο ηνπ εηαίξνπ PB2 αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί / ζπλ-απνθαζηζζεί ην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

3.1.3: Αθήγηζη και καινοηομία και μονηέλα Οπηικών Οδηγών 
 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ππφινηπνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο θαη θπξίσο κε ηνλ PB2 ζηελ νξηζηηθνπνίεζε, θαηαξρήλ, ησλ θαηλνηνκηθψλ 
κεζφδσλ θαη κνληέισλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ πξνο αλάπηπμε εθαξκνγή θαη αθνινχζσο ζα 
πξνρσξήζεη ζηελ παξακεηξνπνίεζε, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή απηψλ ζηηο αλάγθεο παξνπζίαζεο / 
νπηηθνπνίεζεο / ςεθηνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ γηα ηε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζα ζπληαρζεί αθνχ 
πξνεγεζεί φιε ε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο/ζηειέρε/εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο ηνπ εηαίξνπ PB2 αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί / ζπλ-απνθαζηζζεί ην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

3.1.5: Ανάπηςξη κοινού και δπάζειρ δικηύωζηρ 
 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο PB3 θαη 
PB4 ηεο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ κέζα απφ κηα εζσηεξηθή δηεηαηξηθή δηαδηθαζία λα θαζνξηζηεί/πξνζδηνξηζηεί ην 
θνηλφ-ζηφρνο (audience) θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ ηεο πξνο 
αλάπηπμε εθαξκνγήο. Σν «θνηλφ»-ζηφρνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην επηζθέπηεο θαη 
εξεπλεηέο ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο, ζα 
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πξνρσξήζεη ζε δηεμνδηθή έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ πξνθίι θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ ζεκαηηθψλ 
ρξεζηψλ γηα ηε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη αθνινχζσο λα ηεθκεξηψζεη ηελ αλάγθε 
επέθηαζεο/εμεηδίθεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο ζα πξέπεη λα 
ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα πνπ αθνξνχλ ηε πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Ηηαιίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε 
ησλ PB3 θαη PB4 λα νξηζηηθνπνηεζεί ε ζηφρεπζε θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Δπζχλε επίζεο ηνπ Αλαδφρνπ 
είλαη ε απφ ζχληαμε αλαιπηηθνχ πιάλνπ marketing ηεο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηε πξνζέιθπζε/ελεκέξσζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ θνηλνχ ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζα ζπληαρζεί αθνχ 
πξνεγεζεί φιε ε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο/ζηειέρε/εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο ηνπ εηαίξνπ PB2 αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί / ζπλ-απνθαζηζζεί ην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ.  

Παξαδνηέα ηνπ Αλαδόρνπ ζα απνηεινύλ: 

α) Μηα (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο 
ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

β) Έλα (1) ρέδην marketing πξνζέγγηζεο/ελεκέξσζεο θνηλνχ ζε έληππε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (δίγισζζν 
Διιεληθά/Αγγιηθά)  

 

4.1.3.:Οδικόρ σάπηηρ επισειπημαηικών και μη πεπιοσών πος πεπιβάλλοςν ηα ζημεία ενδιαθέπονηορ  
 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα απνηππσζνχλ ςεθηαθά θαη ζα αλαιπζνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά απφ business θαη non-business ζεκεία πνπ πεξηβάιινπλ ηα ηνπξηζηηθά ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο ηεο εθαξκνγήο (POI) γηα ηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. Ζ απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
ζεκείσλ ζα γίλεη ππφ κνξθή roadmap ελψ ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζεί ε πεξηκεηξηθή δψλε πνπ ζα πεξηθιείεη 
ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

4.1.4: Πποεηοιμαζία ηηρ ανάπηςξηρ ζηην Ελλάδα και ηην Ιηαλία 
 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα ιάβεη ρψξα ζρεηηθή πξνεηνηκαζία, ζε ζπλεξγαζία κε 
φινπο ηνπο εηαίξνπο ηεο Πξάμεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάζεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

5.1.1: Πιλοηικέρ δπάζειρ: Πλαηθόπμα, αλληλεπίδπαζη και πολιηιζμική πποζθοπά 
 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εθαξκνγήο θαη ηεο δηαζχλδεζεο/αιιειεπίδξαζεο κε ηα ζηνηρεία πεδίνπ (ζεκεία/ρψξνη κε ζρεηηθή ζήκαλζε). 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο, θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα πξνρσξήζεη θαη ζε 
απεπζείαο ζπλεξγαζία κε ηνλ PB2 πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ φιεο νη εηδηθφηεξεο ηερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη γηα λα ππάξμεη ζρεηηθή αληαιιαγή πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ. πλεξγαζία απαηηείηαη 
επίζεο θαη κε ηνπο Ηηαινχο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζρεηηθφο ζπληνληζκφο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
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πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα ζπλεθηηκεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζρεηηθέο δηνξζψζεηο ή/θαη αλακνξθψζεηο ηεο 
δνκήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο/αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, εληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, αλαιπηηθφ πιάλν πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

5.1.2: Πλάνο βιωζιμόηηηαρ 
 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο πξφθεηηαη λα ζρεδηαζζεί ην πιάλν βησζηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο 
ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ/πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο OCTaNE. Ζ 
αλάπηπμε ηνπ πιάλνπ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εηαίξνπο ηεο Πξάμεο, κε ηνπο νπνίνπο ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε απεπζείαο ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην 
πιαίζην πινπνίεζεο θαη ην πεξηερφκελν θαη λα επηηεπρζεί ν αλάινγνο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ. Δπηπιένλ, 
εηδηθφηεξε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα αλαπηχμεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ην πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 
πιάλνπ βησζηκφηεηαο γηα ηε πιεπξά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

5.1.3: Πλάνο εκμεηάλλεςζηρ και πολιηικέρ αναπαπαγωγήρ-διάθεζηρ 
 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ηνπ πιάλνπ/ζρεδίνπ 
εθκεηάιιεπζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ αλαπαξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηεο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν, πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο PB2 θαη PB4 κε ηνπο νπνίνπο ζα 
πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή θαη ζπλεξγαζία ν Αλάδνρνο.  

Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί ε ππνβνιή κηαο (1) Σερληθήο Έθζεζεο (δίγισζζε Διιεληθά/Αγγιηθά) 
θαη αληίζηνηρν πιηθφ ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ (δίγισζζν Διιεληθά/Αγγιηθά) ζε έληππε θαη 
ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

Α.3. Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο πκβαηηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

 

Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ην θάησζη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

πκβαηηθά Παξαδνηέα 
Γηάξθεηα (όπνπ Μ: ν κήλαο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ 
Αλάδνρν) 

3.1.1: Αλάιπζε θαη θαηλνηνκία ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζθνξάο ησλ 
εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ (ηζηνξία, θιεξνλνκηά, πνιηηηζκφο, 
παξαδφζεηο) 

Μ έσο 15/10/2020 

3.1.2: πκκεηνρηθή αλάπηπμε ησλ δηαδξνκψλ ζε πνιηηηζηηθνχο 
ρψξνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

3.1.3: Αθήγεζε θαη θαηλνηνκία θαη κνληέια Οπηηθψλ Οδεγψλ 

3.1.5: Αλάπηπμε θνηλνχ θαη δξάζεηο δηθηχσζεο 

4.1.3.:Οδηθφο ράξηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε πεξηνρψλ πνπ 
πεξηβάιινπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

4.1.4: Πξνεηνηκαζία ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία 

5.1.1: Πηινηηθέο δξάζεηο: Πιαηθφξκα, αιιειεπίδξαζε θαη 
πνιηηηζκηθή πξνζθνξά 

5.1.2: Πιάλν βησζηκφηεηαο 

5.1.3: Πιάλν εθκεηάιιεπζεο θαη πνιηηηθέο αλαπαξαγσγήο-
δηάζεζεο 
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Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο θαη ηηο 15/10/2020. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 15/11/2020 (ιήμε ηεο πξάμεο OCTaNE), παξά κφλν εάλ 
δεηεζεί θαη εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ OCTaNE. Παξάηαζε ηεο 
πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη δπλαηή θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε 
ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο (φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ), κε ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα 
νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 15/11/2020 ή φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ OCTaNE νξηζηεί ζε 
πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ παξάηαζεο. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 55.950,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 45.120,97, ΦΠΑ 24%: € 10.829,03), ρσξίο δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη ρσξίο 
δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

Ζ πξάμε OCTANE ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg “Greece-Italy 
2014-2020” θαηά 85% απφ πφξνπο ηεο .Δ.Δ (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
ρσξψλ . Γηα ν Διιεληθφ ζθέινο ησλ ηδίσλ πφξσλ, ε Πξάμε OCTANE εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ κε θσδηθφ έξγνπ 2018ΔΠ32260031 «OCTaNE, MIS 5003441, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 
GR-IT 2014-20» (αξηζκ. πξση. 106904/10-10-2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ΑΓΑ: 
ΦΗΔΜ465ΥΗ8-ΓΤΠ). 

 

Η δηάξζξσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη σο εμήο: 

 

ΦΤΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ/ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΠΡΑΞΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Μ.Μ. 
 
 
 

[Α] 

Αμία (€), 
ζπκπ. ΦΠΑ 

/Μ.Μ. 
 
 

[Β] 

Σκρ. 
 
 
 

[Γ] 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

 

 

[Γ=Β x Γ] 

3.1.1: Αλάιπζε θαη θαηλνηνκία ηεο πνιηηηζκηθήο 
πξνζθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ (ηζηνξία, 
θιεξνλνκηά, πνιηηηζκφο, παξαδφζεηο) 

Τπεξεζίεο 5.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
5.500,00 

3.1.2: πκκεηνρηθή αλάπηπμε ησλ δηαδξνκψλ ζε 
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Τπεξεζίεο 5.750,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
5.750,00 

3.1.3: Αθήγεζε θαη θαηλνηνκία θαη κνληέια Οπηηθψλ 
Οδεγψλ 

Δηδηθνί 4.600,00 2 9.200,00 

3.1.5: Αλάπηπμε θνηλνχ θαη δξάζεηο δηθηχσζεο Τπεξεζίεο 9.000,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
9.000,00 

4.1.3.:Οδηθφο ράξηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε πεξηνρψλ 
πνπ πεξηβάιινπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

Τπεξεζίεο 15.000,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
15.000,00 

4.1.4: Πξνεηνηκαζία ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
Ηηαιία 

Τπεξεζίεο 1.000,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
1.000,00 

5.1.1: Πηινηηθέο δξάζεηο: Πιαηθφξκα, αιιειεπίδξαζε 
θαη πνιηηηζκηθή πξνζθνξά 

Τπεξεζίεο 1.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
1.500,00 

5.1.2: Πιάλν βησζηκφηεηαο Τπεξεζίεο 4.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
4.500,00 

5.1.3: Πιάλν εθκεηάιιεπζεο θαη πνιηηηθέο 
αλαπαξαγσγήο-δηάζεζεο 

Τπεξεζίεο 4.500,00 
Καη‟ 

απνθνπή 
4.500,00 

ΤΝΟΛΑ: 55.950,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Πίλαθεο Σεθκεξίσζεο Κξηηεξίσλ Δπηινγήο 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Πίλαθαο Έξγσλ Πξνζθέξνληα 

 

Α/Α ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΗ 

ΤΝΣΟΜΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ (από-έσο) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
/ ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ 

ΔΡΓΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟ 
ΔΡΓΟ 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 
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ΠΙΝΑΚΑ 2. Μέιε Οκάδαο Έξγνπ 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΔΩΝ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΩΝ ΚΛΠ. 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
ΘΔΗ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ 

ΔΡΓΟΤ 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII Τπόδεηγκα Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

[ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ] 

[ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΡΓΟ: 
«Παξνρή Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθήο Δκπεηξνγλσκνζύλεο γηα ηελ Τινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ησλ 

Παθέησλ Δξγαζίαο 3.4.&5 ζηα Πιαίζηα ηνπ Έξγνπ OCTANE» 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Μ.Μ. 

Πιήζνο 
 
 

[Α] 

Πξνζθεξόκελε 
Αμία (€) /Μ.Μ 

 
[Β] 

πλνιηθή 
Πξνζθεξόκελε 

Αμία (€) 
[Α x B] 

3.1.1: Αλάιπζε θαη 
θαηλνηνκία ηεο πνιηηηζκηθήο 
πξνζθνξάο ησλ 
εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ 
(ηζηνξία, θιεξνλνκηά, 
πνιηηηζκφο, παξαδφζεηο) 

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή 
 

 

3.1.2: πκκεηνρηθή 
αλάπηπμε ησλ δηαδξνκψλ 
ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη 
ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

3.1.3: Αθήγεζε θαη 
θαηλνηνκία θαη κνληέια 
Οπηηθψλ Οδεγψλ 

Δηδηθνί 2   

3.1.5: Αλάπηπμε θνηλνχ θαη 
δξάζεηο δηθηχσζεο 

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

4.1.3.:Οδηθφο ράξηεο 
επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε 
πεξηνρψλ πνπ πεξηβάιινπλ 
ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

4.1.4: Πξνεηνηκαζία ηεο 
αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη 
ηελ Ηηαιία 

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

5.1.1: Πηινηηθέο δξάζεηο: 
Πιαηθφξκα, αιιειεπίδξαζε 
θαη πνιηηηζκηθή πξνζθνξά 

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

5.1.2: Πιάλν βησζηκφηεηαο Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

5.1.3: Πιάλν εθκεηάιιεπζεο 
θαη πνιηηηθέο 
αλαπαξαγσγήο-δηάζεζεο 

Τπεξεζίεο Καη‟ απνθνπή   

ΦΠΑ 24% (€): 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΤΜΠ. ΦΠΑ (€): 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΤΜΠ. ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): 
 
 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 

 

 




