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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ , 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ - ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΔΘΠΣΩ 
ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ δ.τ. ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ ΞΑΦΨΑΟΘ  2 

Υόλθ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 68132 

Χϊρα1 ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS2  

Ψθλζφωνο 2551038713 

Φαξ - 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  ps@alexpolis.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Ψηανάβαρλθ Χαράντω 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.alexpolis.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ρ.Υ.Δ.Δ  που διζπεται από  τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ .   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4 

To  ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ , ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ - ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΔΘΠΣΩ 
ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ δ.τ. ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ  είναι  Ρομικό  Υρόςωπο  Δθμοςίου  Δικαίου  του  Διμου  
Αλεξανδροφπολθσ  και  ζχει  ωσ  αντικείμενο  τθν  άςκθςθ  τθσ  κοινωνικισ  πολιτικισ  του  Διμου. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 5  

α)    Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www. alexpolis.gr 

β) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΞΑΦΨΑΟΘ  2    ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘ 68132 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και  κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 117 του ν. 4412/16.  

                                                           
1
 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

3
 Χυμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

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

4
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Υαράρτθμα ΛΛ (Υροκιρυξθ Χφμβαςθσ), Ψμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Υεριβάλλον, ε) Σικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Ωγεία, η) Χτζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Ξοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Ψυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

5
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορέασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ είναι η Περιφέρεια Ανατ. Μακ. Θράκησ. . Η 
δαπάνη για την εν ςύμβαςη βαρύνει την με Κ.Α. : 10.6117.03 ςχετική πίςτωςη του 
προώπολογιςμού του οικονομικού έτουσ 2020 ποςού 12.231,41 ευρώ και  ποςού 61.157,05 
ευρώ για το  Ο.Ε  2021  του Φορέα. Η ςυνολική δαπάνη για τα δύο έτη ανέρχεται ςτισ 
73.388,46 €.  
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2020ΕΥ03110012). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται τθσ Υράξθσ:  «Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ 
ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ 
ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» ΨΣΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020».   με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3164 τθσ 
1/7/2020 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5067450. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (ΕΞΨ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ ωφελοφμενουσ και οι υποςτθρικτικζσ 

δράςεισ τθσ πράξθσ  «Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο 

πλαίςιο τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» 

ΨΣΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020». 

Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 

        

85312100-0 
Υπηρεζίες ημερήζιας 
θρονηίδας Ψμιμα 1: Υαραδοτζο Α1 

    1 Σδθγόσ & Εγχειρίδιο διαδικαςιϊν 

85312100-0 
Υπηρεζίες ημερήζιας 
θρονηίδας Ψμιμα 2: Υαραδοτζο Α2 

    2 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘΧ 4ωρο 

    3 ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 4ωρο 

    4 ΓΩΠΡΑΧΨΘΧ  4ωρο 

    5 ΡΣΧΘΟΕΩΨΘΧ 6ωρο 

    6 Εξωτερικζσ Δράςτθριότθτεσ ΑΠΕΑ 

79952000-2 Υπηρεζίες εκδηλώζεων Ψμιμα 3: Υαραδοτζο  Β1 

    1 Θμερίδα Διάχυςθσ & Επικοινωνιακό Ωλικό  

72416000-9 
Παροτείς σπηρεζιών 
εθαρμογών Ψμιμα 4: Υαραδοτζο Β2 & Β3 

    1 Εφαρμογι αςφαλοφσ δρομολόγθςθσ ςτθν πόλθ 

    2 Χαρτογράφθςθ  
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                                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Υεριγραφι Ψιμι ((€) 
Υοςότθτα 

(τεμ.) 
Ξόςτοσ χωρίσ 

ΦΥΑ (€) 

Ψμιμα 1: Υαραδοτζο Α1 4.500,00 € 

1 
Σδθγόσ & Εγχειρίδιο 
διαδικαςιϊν 4.500,00 € 1 4.500,00 € 

Ψμιμα 2: Υαραδοτζο Α2 46.684,24 

2 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘΧ 4ωρο 920,86 € 14* 12.892,04 € 

3 ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 4ωρο 678,09 € 14* 9.493,26 € 

4 ΓΩΠΡΑΧΨΘΧ  4ωρο 678,09 € 14* 9.493,26 € 

5 ΡΣΧΘΟΕΩΨΘΧ 6ωρο 736,12 € 14* 10.305,68 € 

6 
Εξωτερικζσ Δραςτθριότθτεσ 
ΑΠΕΑ 900,00 € 5 4.500,00 € 

Ψμιμα 3: Υαραδοτζο  Β1 2.500,00 € 

1 
Θμερίδα Διάχυςθσ & 
Επικοινωνιακό Ωλικό  2.500,00 € 1 2.500,00 € 

Ψμιμα 4: Υαραδοτζο Β2 & Β3 5.500,00 € 

1 
Εφαρμογι αςφαλοφσ 
δρομολόγθςθσ ςτθν πόλθ 3.500,00 € 1 3.500,00 € 

2 Χαρτογράφθςθ  2.000,00 € 1 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 59.184,24 € 

ΦΡΑ 24% 14.204,22 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 73.388,46 € 

*Το 14 αναλφεται ςε 12 μινεσ εργαςίασ και τουσ μιςκοφσ δϊρου Χριςτουγζννων, Ράςχα και επίδομα 

αδείασ.  

Θ ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Σι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά 
για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 

 

Α) ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ: 

Χκοπόσ τθσ πράξθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςε ΑμεΑ που κα εκπαιδεφονται ςε αυτό προκειμζνου να 

ςυμμετζχουν ςε όςο δυνατόν περιςςότερουσ τομείσ τθσ ηωισ, με τον βακμό αυτονομίασ που  ζχει ο 

κακζνασ. Χτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα παρζχεται για 12 μινεσ ςε 10 άτομα για 6 ϊρεσ θμερθςίωσ, οι 

ακόλουκεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ΑμεΑ:  

 Συνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ, οι οποίεσ κα διεξάγονται με ςκοπό να διευκετθκοφν οι 

ιατρικζσ  ανάγκεσ  των ωφελουμζνων και ταυτόχρονα να γίνονται οι απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ωφελουμζνων.  

 Συνεδρίεσ  Εργοκεραπείασ που κα διεξάγονται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ανάλογα το 

πρόγραμμα του ωφελοφμενου και του εξοπλιςμοφ που απαιτείται. 

 Ρρογράμματα ατομικισ και ομαδικισ εκγφμναςθσ αλλά βιωματικά προγράμματα  ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων κακθμερινισ διαβίωςθσ / αυτονομίασ που κα εμπεριζχουν χριςθ αμαξιδίου, 
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μεταφορζσ από και προσ αμαξίδιο. Χτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ οι 

ωφελοφμενοι κα ςυμμετζχουν ςε ακλθτικά προγράμματα εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. Σι 

δραςτθριότθτεσ κα αφοροφν ακλιματα που ςυμβάλουν και ζχουν ςκοπό να βελτιϊςουν 

ςωματικά, κακϊσ επίςθσ και ςυναιςκθματικά τα άτομα με αναπθρίεσ. Σι δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ 

κα υποςτθρίηονται από γυμναςτζσ. Τα μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςυςτθματικά μια φορά 

τθν εβδομάδα για 12 μινεσ. Σι παραπάνω δραςτθριότθτεσ κα διεξάγονται ςε ειδικά 

διαμορφωμζνουσ χϊρουσ και ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, που κα 

υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ.   

 Βαςικι Εκπαίδευςθ ςε: 

 ατομικι φροντίδα 

 τθν προςωπικι υγιεινι 

 τθν προςωπικι εµφάνιςθ 

 φροντίδα του προςωπικοφ τουσ χϊρου 

 τακτοποίθςθ χϊρου 

 προετοιμαςία γευμάτων 

 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ με μουςικι, χορό, ηωγραφικι, επιτραπζηια παιχνίδια 

 Δραςτθριότθτεσ αναψυχισ:  Χτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ οι ωφελοφμενοι 

κα ςυμμετζχουν ςε προςαρμοςμζνα και ςχεδιαςμζνα προγράμματα που αφοροφν κεματικζσ 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. Πζςα από αυτζσ τισ εκδρομζσ επιδιϊκεται θ επαφι με το περιβάλλον και 

θ γνωριμία με τον πολιτιςμό μζςα από δράςεισ  βιωματικοφ χαρακτιρα. Ξατά τθν διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ κα  πραγματοποιθκοφν 5 δραςτθριότθτεσ αναψυχισ. Χκοπόσ των 

δραςτθριοτιτων είναι θ  ψυχαγωγία των ωφελουμζνων αλλά και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ  και θ ικανοποίθςθ των βαςικϊν αναγκϊν κοινωνικοποίθςθσ  και τθσ ενςωμάτωςθσ 

τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. 

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ο ανάδοχοσ κα διακζτει το παρακάτω προςωπικό ανά ειδικότθτα: 

α/α Ειδικότθτα 
Ημζρεσ 

απαςχόλθςθσ 

Ώρεσ θμεριςιασ 

απαςχόλθςθσ 
Αρικμόσ ατόμων 

1 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

2 ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

3 ΡΣΧΘΟΕΩΨΙ  
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
6 ϊρεσ 1 

4 ΞΑΚΘΓΘΨΙ ΦΩΧΛΞΙΧ Δευτζρα - 4 ϊρεσ 1 
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ΑΓΩΓΙΧ  Υαραςκευι 

 

Ραραδοτζο Α1: Σδθγόσ και εγχειρίδιο διαδικαςιϊν: Ξατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Χχολείου ο 

ανάδοχοσ κα ςυντάξει ζναν οδθγό υλοποίθςθσ του ζργου το οποίο κα αποτελείται από τα ανάλογα 

εγχειρίδια για τθν ορκι λειτουργία του ζργου. Ψο παραδοτζο κα περιγράφει τισ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ 

που κα πραγματοποιοφνται από κάκε ειδικότθτα προσ τουσ ωφελοφμενουσ  κατά τθν διάρκεια 

υλοποίθςθσ του ζργου και  κα περιζχει και τα πρότυπα ζγγραφα που κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται ανά 

ωφελοφμενο.  Ψο παραδοτζο κα παραδοκεί ζνα (1)  μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

Ραραδοτζο Α2: Ψα παρακάτω  ςτοιχεία, ανάλογα με τον χρόνο παράδοςθσ τουσ, κα αποτελζςουν τα 

περιεχόμενα τθσ  Μθνιαίασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων του Αναδόχου τθν οποία κα κατακζτει ο Ανάδοχοσ το 

1ο δεκαιμερο του επόμενου μινα αναφοράσ. 

 

1. Ραρακολοφκθςθ ωφελουμζνων 

1.1. Ατομικόσ φάκελοσ ωφελουμζνου (θλεκτρονικι και ζντυπθμορφι) ο οποίοσκα περιλαμβάνει: 

- Ξοινωνικό ιςτορικό 

- Χτατιςτικά ςτοιχεία (όπωσ προβλζπονται ςτο παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ: Υροδιαγραφζσ υλοποίθςθσ 

τθσ πράξθσ) 

1.2 Αρχικιεκτίμθςθ/αξιολόγθςθ του ωφελοφμενου από τα μέλθ τθσ διεπιςτθμονικθ́σ ομάδασ. 

 

2. Υπθρεςιζσ προσ ωφελούμενουσ 

2.1 Ατομικό μθνιαίο πρόγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν, υπογεγραμμζνο από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα. 

2.2 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπθρεςιϊν, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ δομθ́σ. 

2.3 Ατομικό μθνιαίο δελτίο παρακολοφκθςθσ, το οποίο κα αναφέρει τισ υπθρεςίεσ που έχουν παραςχεκεί , 

βάςει του ατομικοφ μθνιαίου προγράμματοσ παροχισ υπθρεςιϊν , και κα υπογράφεται από τον υπεύκυνο 

τθσ δομθ́σ ςτο τέλοσ κάκε μθ́να. 

2.4 Βεβαίωςθ, υπογεγραμμζνθ από τον ωφελοφμενο ι το γονζα /κθδεμόνα, θ οποία κα επέχει κέςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ , και βάςει τθσ οποίασ κα βεβαιώνονται οι θμέρεσ παροχθ́σ υπθρεςιών προσ τον 

ωφελοφμενο που αναφζρονται ςτο Ατομικόμθνιαίοδελτίοπαρακολοφκθςθσ. 

2.5 Χυγκεντρωτικόμθνιαίοδελτίοπαρακολοφκθςθσωφελουμζνων, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 

δομισ, το οποίο κα παρουςιάηει τισ θμέρεσ παροχθ́σ υπθρεςιών ανά ωφελούμενο και ανά θμερολογιακθ́ 

θμζρα του μινα αναφοράσ, βάςει των ατομικϊν μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

2.6 Ψετράδιοςυνεδριϊν και επικοινωνίασ , το οποίο κα ςυνυπογράφεται από τουσ ςυμμετέχοντεσ 

(διεπιςτθμονικιομάδα, ωφελοφμενο σι/και γονείσ/κθδεμόνεσ). 
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2.7 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ των ωφελούμενων κάκε τρίμθνο : Θ διεπιςτθμονικι ομάδα ςε 

ςυνεργαςία με τον ωφελοφμενο , τθν ομάδα ζργου και τθν οικογζνεια του ωφελοφμενου κα αξιολογεί τισ 

ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ των ΑμεΑ έτςι ώςτε να ςχεδιαςτεί εξατομικευμζνο πρόγραμμα παρζμβαςθσ. 

2.8 Ψελικι ζκκεςθ  αξιολόγθςθσ των ωφελοφμενων 

 

Β) ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΑΞΗΣ  

 

B1: Διοργάνωςθ Ενθμερωτικϊν Θμερίδων που αφοροφν τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ, τθν αςφάλεια, τθν κοινωνικοποίθςθσ των 

ατόμων με αναπθρίεσ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων, τθν επανζνταξθ ςτθν απαςχόλθςθ  και 

τισ καλζσ πρακτικζσ- εφαρμογζσ. 

Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκεί θμερίδα ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ οποίασ κα κακοριςτεί ςε 

ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Ραραδοτζο Β1: Απολογιςτικι ζκκεςθ θμερίδασ. 

 

B2: Καταγραφι ΑμεΑ: Ψο επιςτθμονικό προςωπικό του Χχολείου Εκπαίδευςθσ Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ  ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Χυλλόγουσ και φορείσ του Διμου κα ζρκει ςε επαφι με τα ΑμεΑ για  να τουσ 

ενθμερϊςει για τθν πράξθ και  παράλλθλα κα γίνεται θ καταγραφι τουσ και κα δθμιουργθκεί μια 

εφαρμογι χαρτογράφθςθσ των ΑμεΑ του Διμου. Θ εφαρμογι χαρτογράφθςθσ κα εξυπθρετιςει και τισ 

ανάγκεσ Υολιτικισ προςταςίασ, ςε περίπτωςθ φυςικϊν καταςτροφϊν. Χτθν εφαρμογι κα ζχουν 

πρόςβαςθ οι φορείσ Υολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ, ϊςτε τθν κρίςιμθ ςτιγμι να μποροφν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να ςυνδράμουν ϊςτε θ ευκαιρία διάςωςθσ ενόσ ατόμου με κινθτικά ι άλλα προβλιματα να 

είναι ίδια με τουσ ςυμπολίτεσ του.   

 

Ραραδοτζο Β2: Εφαρμογι χαρτογράφθςθσ ΑμεΑ 

 

Β3: Εφαρμογι για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του Διμου: Κα δθμιουργθκεί ζνα χρθςτικό 

εργαλείο για άτομα με κινθτικζσ και αιςκθτθριακζσ βλάβεσ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα να πλοθγθκοφν 

ςτο ςθμείο που επικυμοφνε μζςα από τθν αςφαλζςτερθ διαδρομι, χρθςιμοποιϊντασ τα πεηοδρόμια, τισ 

ράμπεσ και τον ποδθλατόδρομο. Θ εφαρμογι κα είναι διαδικτυακι (web application), κα λειτουργεί από 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, tablet, και smartphones, ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Για λόγουσ 

ευκολίασ δε κα χρειάηεται να κατεβάςει και να εγκαταςτιςει ο χριςτθσ τθν εφαρμογι, απλά κα μπαίνει 
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ςτθ διεφκυνςθ τθσ εφαρμογισ. Χε μελλοντικζσ εκδόςεισ εφ’ όςον ολοκλθρωκεί θ χαρτογράφθςθ τθσ 

πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, ενδεχομζνωσ νζων ποδθλατοδρόμων και όλων των ραμπϊν, κα υπάρξουν 

και νζεσ δυνατότθτεσ ςτθν εφαρμογι όπωσ προβολι ποδθλατοδρόμου, αυτόματθ δρομολόγθςθ από 

ράμπεσ, χωρίσ τθν επιλογι τουσ κ.α.  

Ραραδοτζο Β3: Εφαρμογι για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του Διμου 

 

3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον 

διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ 

κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ρ.4412/2016. 

Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ρ.4412/2016. 

 

. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τον ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 τθν παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”,.000 του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

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

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

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

 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ», 
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 του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Πεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Χυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Σ.Ψ.Α. *Υρόγραμμα «ΞΟΕΛΧΚΕΡΘΧ Λ»+…… », 

 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω, 

 τθν με αρικμ. πρωτ. 3164/1-7-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «Ωπθρεςίεσ ςχολείου 
εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Σλοκλθρωμζνθσ 
Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» και Ξωδικό ΣΥΧ 
5067450 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ - ΚΦΑΞΘ 2014-2020»  

 τθν με αρικμό 73/2020 απόφαςθ υλοποίθςθσ με ιδία μζςα του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου  του 
Υολυκοινωνικοφ του Ωποζργου "Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ" τθσ 
Υράξθσ "Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ" με κωδικό ΣΥΧ (MIS) 5067450  

 Ψθν υπ’ αρικ. 143/2020 (ΑΔΑ: 669ΘΣΞ9Β-5ΑΣ, ΑΔΑΠ 20REQ007482712 2020-10-15) Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου  με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ 
Ωποχρζωςθσ του Υροζδρου ποςοφ 12.231,41  € ευρϊ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ 2020 κακϊσ και 
61.157,05 για το ο.ε ζτοσ  2021, ςτον ΞΑΕ 10.6117.03 

 τθν υπ’ αρικμ.111/2020  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ζγκριςθσ μελζτθσ και των όρων 
διακιρυξθσ  του Ωποζργου "Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ". 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  9  Νοεμβρίου  2020 και ϊρα  10.00 π.μ 

Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν Δευτζρα 9 Νοεμβρίου 2020  από 9:30 π.μ (ϊρα ζναρξθσ 

διαγωνιςμοφ) ζωσ 10:πμ (ώπα λήξηρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών), ενώπιον ηηρ απμόδιαρ 

Δπιηποπήρ Γιαγωνιζμού η οποία και θα πποσωπήζει ζηην αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών . 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 6 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό 
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) 7.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο 8 9 10 11, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 :  

                                                           
6
 Άρκρο 66 Ρ. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. . Υρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

7
 Χφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ρ. 4412/2016 και τθν ΩΑ 57654. 

8
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΥΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Ξ.Υ.Σ.Ψ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Λανουαρίου 2018. Υρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
9
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΥΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΞΥΣΨΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

10
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ρ.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)12  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
www.alexpolis.gr   

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει  τον  ανάδοχο 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ13  

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

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

                                                                                                                                                                                                 
11

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΥΛΡΑΞΑ 1 «ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΩΡ ΧΨΣΡ 
ΕΚΡΛΞΣ ΨΩΥΣ ΞΑΨΑ ΨΣΡ Ρ.4412/2016», 2

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

Αρχζσ/Γενικζσ Σδθγίεσ/Ωποςτθρικτικό Ωλικό. 
12

  Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΞΘΠΔΘΧ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΛΑΩΓΕΛΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΥΛΡΑΞΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Σδθγίεσ/Ωποςτθρικτικό Ωλικό. 

13
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.alexpolis.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

α) θ με αρ. πρωτ. 5219/2020  περίλθψθ διακιρυξθσ, 

β) θ παροφςα διακιρυξθ, 

γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΨΕΩΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΦΕΞ Β 3698/16.11.2016). 

δ) θ αρικμ. 12/2020 μελζτθ προμικειασ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ.  

ε) θ ςφμβαςθ. 

ςτ+ τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 

αρχι επί όλων των ανωτζρω 

 

. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Διακιρυξθσ, ςτα 
Υαραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Αρχισ ςτθ 
διεφκυνςθ www.alexpolis.gr 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

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

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ψυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ14 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Αϋ13)15, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι 
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν16, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται ςφμφωνα με τα Ωποδείγματα του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ ΛΛ. 
 Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ -  

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

                                                           
14

 Υρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
15

  Υρβλ.  άρκρο 120 Ρ.4512/2018 (ΦΕΞ Αϋ 5/17.1.2017)., κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ρ.4541/2018  (ΦΕΞ Αϋ 93/31.5.2018), 
16

 Υρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.17 

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι18 για τθν υποβολι προςφοράσ19. 

 3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.20   

 

2.2.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ρ.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Υ.Α. 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 

θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

                                                           
17

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

18
 Υρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

19
 Τπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

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

20
 Υρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 

μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 

ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

2. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 

τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 

ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

3. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 

4. Χε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ21  

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

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ22 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

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

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

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

                                                           
21

 Υρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
22

  Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΧ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

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

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Πζρουσ ΛΛΛ.Α του 
ΨΕΩΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτική απόφαςη”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΨΕΩΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

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

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

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

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

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου23. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

                                                           
23

 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 
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των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ24.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 25 

2.2.3.3. Αποκλείεται26 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ27:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201628,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ29,  

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

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

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

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

                                                           
24

 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

25
       Υρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

26
 Σι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

27
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ  πρβλ. τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΦ3ΣΨΒ-9Φ5) 

28
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Υρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

29
 Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Ψ.Ε.Ω.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 30 

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

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

2.2.3.5. Σικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)31 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 32. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201633. 

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

2.2.4 Κριτιρια Επιλογισ34  

                                                           
30

 Υρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Ξ8ΣΨΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 
Σκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.   

31
        Υρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

32
 Υρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

33
  Υρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΞ 279 τεφχοσ ΩΣΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 

επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 
34

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Υρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
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2.2.4 Ξριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ρ.4412/2016. Σ  

κάκε  διαγωνιηόμενοσ  κα  υποβάλλει  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΡΟΣΦΟΑ  ςτθν  οποία  κα  αποδεικνφεται  θ  τεχνικι  

και  επαγγελματικι  ικανότθτα  του  φορζα  του  και  ςυγκεκριμζνα: 

Σ οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία, 

ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ατόμων με αναπθρία. 

Για τθν απόδειξι τθσ, απαιτείται θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ κατά τθν τελευταία 5ετία (2015-– 2019) 1 

τουλάχιςτον ζργου που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ατόμων με αναπθρία.  

Θ τεκμθρίωςθ κα πρζπει να γίνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω Ξαταλόγου Ζργων που κα περιλαμβάνει 

αποκλειςτικά και μόνο τα αντίςτοιχα ζργα, για τα οποία απαιτείται θ εμπειρία και θ ειδικι ικανότθτα και 

επάρκεια. 

Ψα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ δφναται να είναι τιμολόγια ι ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 

γίνονται δεκτά με τθν προςκόμιςθ απλϊν ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτφπου.  

 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Υροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ 

και τον προγραμματιςμό του Ζργου, το προςωπικό που κα διακζςει για τθν υλοποίθςθ του κακϊσ και το 

χρόνο απαςχόλθςισ του ςε αυτό. Ψυχόν αλλαγι του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου (ΕΥΥΕ). Θ ΕΥΥΕ κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ 

επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ ανάπτυξθσ του Ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ τθν ζχει ο 

Ανάδοχοσ. 

  Σ Ανάδοχοσ οφείλει να περιγράψει ςτθν Ψεχνικι του Υροςφορά τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία ςχετικά με: 

 Ξρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και προχποκζςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ 

 Ξαταγραφι πικανϊν προβλθμάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκφψουν κατά τθ 

διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, κακϊσ και τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, ςτο οποίο κα καταγράφονται τα χρονικά ορόςθμα ολοκλιρωςθσ 

των επιμζρουσ εργαςιϊν. Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει και να τεκμθριϊςει οποιαδιποτε ςθμεία 

τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ παρεκκλίνουν από τισ παραπάνω κατευκφνςεισ όπωσ επίςθσ και τον τρόπο με 

τον οποίο δεςμεφεται να εξομαλφνει και να επιλφςει τα όποια ςχετικά προβλιματα 

Όλα τα παραπάνω θα υποβληθοφν ςτον φάκελο τησ Τεχνικήσ Προςφοράσ 

 

Θ προμικεια κεωρείται ενιαία και όποιοσ διαγωνιηόμενοσ υποβάλει προςφορά για μζροσ μόνο των 

ηθτοφμενων δράςεων του τμιματοσ, θ προςφορά του δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

                                                                                                                                                                                                 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  
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Θ Ωπθρεςία μπορεί να κατακυρϊςει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ςε ζνα προμθκευτι, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι) ςε όλεσ  τισ  υπθρεςίεσ , φςτερα από εξακρίβωςθ ςυμφωνίασ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν  με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια35  

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο ετιςιο γενικό κφκλο εργαςιϊν 

τουλάχιςτον ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου για τισ τζςςερισ (4) τελευταίεσ οικονομικζσ 

χριςεισ πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για 

χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τεςςάρων οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ κφκλου 

εργαςιϊν για όςεσ οικονομικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 

100% του προχπολογιςμοφ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Χε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ θ παραπάνω 

προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.   

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα36  

Τςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

 

                                                           
35

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

 Υρβλ. και τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΩ7ΣΨΒ-ΨΟ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

36
 Υρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Τςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Σι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Πια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χτο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν 
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και 
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  
Σι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Ψ.Ε.Ω.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι 
χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ 
ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Υρβλ. και τθν 
Ξατευκυντιρια Σδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλότητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΩ7ΣΨΒ-ΨΟ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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Α. Για τθν υλοποίθςθ του  ζργου ο ανάδοχοσ κα διακζτει το παρακάτω προςωπικό ανά ειδικότθτα: 

 

 

 

 

α/α Ειδικότθτα 
Ημζρεσ 

απαςχόλθςθσ 

Ώρεσ θμεριςιασ 

απαςχόλθςθσ 
Αρικμόσ ατόμων 

1 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

2 ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

3 ΡΣΧΘΟΕΩΨΙ  
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
6 ϊρεσ 1 

4 
ΞΑΚΘΓΘΨΙ ΦΩΧΛΞΙΧ 

ΑΓΩΓΙΧ  

Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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

Ψο ΨΕΩΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ξατευκυντιριασ Σδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΣΨΒ-ΑΞΘ). Ψο ΨΕΩΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

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

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

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

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο 
Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΨΕΩΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα37 38 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3, 2.2.3.4. 

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

Επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά ςτον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, ιςχφουν όςα 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 12, του άρκρου 80 του Ρ. 4412/16 που ειςιχκθ με τον Ρ. 4605/2019. 

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

- οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά39: 

                                                           
37

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

38
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΥΣΨΒ-Η9Ξ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ.  
39

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

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

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

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του40. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ -κφριασ και επικουρικισ- ςτουσ 
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

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

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων41. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του42 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Πζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΧΕΥΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ43. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

                                                                                                                                                                                                 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ4194/2013). Χθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Χφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

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

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

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

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
40

  Υρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

41
  Πε εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

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

του ν. 4605/2019. 

43
  Υρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

δ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.3, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι 
δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα. Ψο πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι 
απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι 
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Ψα πιςτοποιθτικά πρζπει να ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν  τα  ζγγραφα  εκείνα  που  πιςτοποιοφν  τθν  ςχετικι  
εμπειρία  τουσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Λςολογιςμοφσ των τεςςάρων (4)  τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων  
πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο διαγωνιηόμενοσ, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ Λςολογιςμϊν, ι 
ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν το ζντυπο Ε3 των τελευταίων τεςςάρων 
(4) διαχειριςτικϊν χριςεων πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για το ςυνολικό φψοσ του ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν ι ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα αντίςτοιχα ιςχφοντα 
αποδεικτικά ζγγραφα.  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

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

Β.4.1. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ζργων με το περιεχόμενο που περιγράφεται 
ςτθν παράγραφο 2.2.6., τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία πριν το ζτοσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ, με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του παραλιπτθ και 
του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό. 

 Θ παρουςίαςθ των ςχετικϊν ζργων κα γίνει ςφμφωνα με το υπόδειγμα: 
 

Α/Α 
 

ΥΕΟΑΨΘΧ 
 

ΧΩΡΨΣΠΘ 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 
ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ 

 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ 
ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

ΕΦΓΣΩ 
(από – ζωσ) 

ΥΦΣΫΥΣ-
ΟΣΓΛΧΠΣΧ 

(€) 
 

ΥΑΦΣΩΧΑ 
ΦΑΧΘ 

 

ΧΩΡΣΥΨΛΞΘ 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

ΧΩΡΕΛΧΦΣΦΑ 
ΧΨΣ ΕΦΓΣ 

 

ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

ΧΨΣ ΕΦΓΣ 
(προχπο-
λογιςμόσ) 

ΧΨΣΛΧΕΛΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩ-

ΧΘΧ 
(τφποσ & 

θμερομθνία) 
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Β.4.2.Ριςτοποιθτικά από πελάτεσ και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τθν υλοποίθςθ των ζργων που 
αναφζρονται ςτον παραπάνω κατάλογο:  
o Εάν ο Υελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που 
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι βεβαίωςθ υλοποίθςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν 
αρμόδια αρχι.  
o Εάν ο Υελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, 
είτε του υποψθφίου Αναδόχου.  
o Εάν το ζργο ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ το ζχει υλοποιιςει ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ 
προςκομίηει επιπρόςκετα και αντίγραφο του Χυμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του.  
Β.4.3.Δικαιολογθτικά για τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ προτεινόμενθσ ςτελζχωςθσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου  
Σι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ακόλουκα:  
Β.4.3.1. Υίνακα με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Σμάδασ Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΩΕ) όπου 
κα περιγραφεί ο ρόλοσ τουσ ςτο προτεινόμενο Χχιμα Διοίκθςθσ, κα δθλωκεί το γνωςτικό αντικείμενο που 
κα καλφψουν, κα δθλωκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο και οι ανκρωπομινεσ που κα 
αφιερϊςουν ανά Φάςθ του ζργου ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 
 

Σνοματεπϊνυμο 
 

Επωνυμία 
Πζλουσ Ζνωςθσ 

Κζςθ ςτθν 
Σμάδα Ζργου 

Αρμοδιότθτεσ 
/ κακικοντα 

Δεξιότθτεσ / 
Γνωςτικό πεδίο 

Απαςχόλθςθ 
ςτο Ζργο ςε 

ανκρωπομινεσ 

      

      

      

      

ΧΩΡΣΟΣ Α/Π  

 
Τπου ςυμπλθρϊνεται:  
 Χτθν 1θ ςτιλθ «Σνοματεπϊνυμο»: το ονοματεπϊνυμο κάκε προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ Σμάδασ 

Ζργου.  
 Χτθ 2θ ςτιλθ «Πζλουσ Ζνωςθσ»: το μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ςτθν οποία απαςχολείται το 

ςτζλεχοσ (υποψθφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ζνωςθ προςϊπων ςε ποιο από τα ςυμμετζχοντα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ).  

 Χτθν 3θ ςτιλθ «Κζςθ ςτθν Σμάδα Ζργου»: ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ 
οργάνωςθ τθσ Σμάδασ Ζργου.  

 Χτθν 4θ ςτιλθ «Αρμοδιότθτεσ / Ξακικοντα»: οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ και τα βαςικά κακικοντα που 
κα αναλάβει το εν λόγω ςτζλεχοσ ςτθν Σμάδα Ζργου.  

 Χτθν 5θ ςτιλθ «Δεξιότθτεσ / Γνωςτικό Υεδίο»: οι βαςικζσ δεξιότθτεσ και το γνωςτικό πεδίο ςτο οποίο 
εξειδικεφεται το ςτζλεχοσ. 

 Χτθν 6θ ςτιλθ «Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο ςε ανκρωπομινεσ» αναφζρονται οι ανκρωπομινεσ (Α/Π) που 
κα απαςχολθκεί κάκε ςτζλεχοσ ςφμφωνα με τθν πρόταςθ του υποψθφίου Αναδόχου.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τον Γενικό Ξανονιςμό Υροςταςίασ Υροςωπικϊν 
Δεδομζνων, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα VIII. 

Β.7. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα αςφάλειασ 
τθσ πλθροφορίασ, τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ριςτοποίθςθ ISO 9001 ι 
άλλθ ιςοδφναμθ εν ιςχφ και Ριςτοποίθςθ ISO 27001 ι άλλθ ιςοδφναμθ εν ιςχφ. 

Β.8. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
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το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 44.  Χτισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

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

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

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

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.45 

Β.10. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ46  

Ξριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ρ.4412/2016.  

 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

. 

                                                           
44

  Υρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019.  

45
 Υρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
46

 Υρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Υαραρτιματοσ II (Υροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
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Σ  κάκε  διαγωνιηόμενοσ  κα  υποβάλλει  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΡΟΣΦΟΑ  ςτθν  οποία  κα  αποδεικνφεται  θ  τεχνικι  

και  επαγγελματικι  ικανότθτα  του  φορζα  του  και  ςυγκεκριμζνα: 

Σ οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία, 

ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ατόμων με αναπθρία. 

Για τθν απόδειξι τθσ, απαιτείται θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ κατά τθν τελευταία 5ετία (2015-– 2019) 1 

τουλάχιςτον ζργου που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ατόμων με αναπθρία.  

Θ τεκμθρίωςθ κα πρζπει να γίνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω Ξαταλόγου Ζργων που κα περιλαμβάνει 

αποκλειςτικά και μόνο τα αντίςτοιχα ζργα, για τα οποία απαιτείται θ εμπειρία και θ ειδικι ικανότθτα και 

επάρκεια. 

Ψα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ δφναται να είναι τιμολόγια ι ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 

γίνονται δεκτά με τθν προςκόμιςθ απλϊν ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτφπου.  

 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Υροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ 

και τον προγραμματιςμό του Ζργου, το προςωπικό που κα διακζςει για τθν υλοποίθςθ του κακϊσ και το 

χρόνο απαςχόλθςισ του ςε αυτό. Ψυχόν αλλαγι του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου (ΕΥΥΕ). Θ ΕΥΥΕ κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ 

επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ ανάπτυξθσ του Ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ τθν ζχει ο 

Ανάδοχοσ. 

  Σ Ανάδοχοσ οφείλει να περιγράψει ςτθν Ψεχνικι του Υροςφορά τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία ςχετικά με: 

 Ξρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και προχποκζςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ 

 Ξαταγραφι πικανϊν προβλθμάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκφψουν κατά τθ 

διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, κακϊσ και τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, ςτο οποίο κα καταγράφονται τα χρονικά ορόςθμα ολοκλιρωςθσ 

των επιμζρουσ εργαςιϊν. Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει και να τεκμθριϊςει οποιαδιποτε ςθμεία 

τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ παρεκκλίνουν από τισ παραπάνω κατευκφνςεισ όπωσ επίςθσ και τον τρόπο με 

τον οποίο δεςμεφεται να εξομαλφνει και να επιλφςει τα όποια ςχετικά προβλιματα 

Όλα τα παραπάνω θα υποβληθοφν ςτον φάκελο τησ Τεχνικήσ Προςφοράσ 

 

Θ προμικεια κεωρείται ενιαία και όποιοσ διαγωνιηόμενοσ υποβάλει προςφορά για μζροσ μόνο των 

ηθτοφμενων δράςεων του τμιματοσ, θ προςφορά του δεν κα γίνεται αποδεκτι. 

Θ Ωπθρεςία μπορεί να κατακυρϊςει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ςε ζνα προμθκευτι, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι) ςε όλεσ  τισ  υπθρεςίεσ , φςτερα από εξακρίβωςθ ςυμφωνίασ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν  με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Σ  διαγωνιςμόσ  κα  πραγματοποιθκεί  ςτο  κτιριο  του  ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ  επί  τθσ  Ξαρτάλθ  2,  

ςτθν  Αλεξανδροφπολθ,  *ιςόγειο - γραφείο  τθσ  Υροζδρου  του  Δ.Χ+.   

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 

09/11/2020  θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 9:30 π.μ. Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10:00 

π.μ.   Πετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 

αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 

απόφαςθ του  Διοικθτικοφ  Χυμβουλίου.  

Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί 

δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων  

2.4.2.2.Σι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ 

ι με courier. Σι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν περιζλκει ςτο  ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ , 

το αργότερο μζχρι τθν Δευτζρα 9 Νοεμβρίου και ϊρα 10.00 π.μ. 

Ψο εμπρόκεςμο κακορίηεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου. 

Ψο  ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμζρα / ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν 
ακριβι θμζρα / ϊρα που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν Α.Α.) και τισ απορρίπτει ωσ μθ 
κανονικζσ. 

2.4.2.2. . Σι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  

Υροσ τον Υρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Υροςφορά του …………..47  

για τθν για τθ διενζργεια τθσ προμικειασ   

 «Εξωτερικζσ  Υπθρεςίεσ  Υποςτιριξθσ»   για  το  ζργο: 

«Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ 

Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» ΨΣΩ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020».   

Ρροχπολογιςμοφ 59.184,24 €€ ευρϊ, (μαηί με το Φ.Ρ.Α. 24%   14.204,22), 

ΣΥΝΟΛΟ 73.388,46 

                                                           
47

 Χτοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Ψ.Ξ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ. 
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με ανακζτουςα αρχι το ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ , ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ - ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ………………………… 

3. Πε τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 9.  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Ψεχνικι Υροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο  6ο 

 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 

κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 

ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 

Σι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ 

παρ. 2. 

4. Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 

188). 

Ψα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, γίνονται δεκτά εφόςον: 

 ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από δικθγόρο κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του Ξϊδικα 

Δικθγόρων ι 

 ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ του εγγράφου ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ χϊρασ αυτισ ςτθν Ελλάδα ι  

 ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Ωπουργείου Εξωτερικϊν ι 

από ορκωτοφσ μεταφραςτζσ του Ρ 3712/2008 ι από πτυχιοφχουσ μεταφραςτζσ του Λονίου 

Υανεπιςτθμίου. 

5. Υροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 
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6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 

τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει 

ωσ μθ κανονικζσ. 

7. Σι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

8. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

 

 

2.4.2.3. Σ κυρίωσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα:  

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

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

Σι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

(α). Σ φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει:  

1.Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ): Ξατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί 

φορείσ υποβάλλουν το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 

4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΦΕΞ Β 3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ 

των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

-  δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ και πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 13 τθσ 

παροφςασ,  

Χε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 

προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Ωπογράφεται κατά περίπτωςθ από το φυςικό πρόςωπο ι από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ 

προςϊπου. Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο 

ζντυπο (ΨΕΩΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
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2. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/86 (Α’75) ςτθν οποία να αναγράφεται ότι δεν 

ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, κυρϊςεισ που ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ και αφοροφν ςε: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι ββ) δφο πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.     

 

3.Ψα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, ωσ εξισ: 

Α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου και όλων των μελϊν 

– εταίρων τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ. 

(Β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ ςυμπεριλαμβάνονται: 

-  Ψα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΞ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό καταςτατικό 

και οι τυχόν τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από 

το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Π.Θ., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΥΕ. 

-  Ψο τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν πρόκειται για ΣΕ και ΕΕ. 

Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν 

ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν 

ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που 

εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα 

ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό. 

 

4.Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, 

εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.  
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Σ φάκελοσ «Ψεχνικι Υροςφορά» (ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 

τθσ αρικμ. 12/2020 μελζτθσ  και  ςτο  άρκρο  6  τθσ  παροφςθσ  

2.4.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Σ φάκελοσ «Σικονομικι Υροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (δθλ. κα περιζχει ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ – θ τιμι ςε ευρϊ –υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον οικονομικό φορζα) 

Θ τιμι τθσ προσ προμικεια υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για παράδοςθ τθσ  υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ 

3. Ξάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 

4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν48   

Ξάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 

άρκρου 97 του Ρ. 4412/2016, για διάςτθμα τριάντα *30+  θμερϊν , από τθν θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν.  

Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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 Υρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν49 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,50  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 

4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Υρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ραραλαβι προςφορϊν – Στάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ  

1. Παραλαβή και εξζταςη των φακζλων προςφοράσ  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Υρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 

τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 

τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 

πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 

επίςθσ από τον Υρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 

μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Σ/Θ Υρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ 

(ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και 

θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι 

περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Υροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να 

τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 

προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 

λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 

άρκρο 21 του Ρ.4412/2016. 

 

2. τάδια αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν  

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 

ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 

δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 

του οργάνου. Σι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 

ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε 

μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
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β) Χτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  

γ) Σι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 

με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 

προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

δ) Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου , θ 

οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 

ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ρ.4412/2016. 

ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

 

3. Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικϊν - Κατακφρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςφμβαςησ 

α) Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, 

ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 

πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 

14 τθσ παροφςασ. Ψα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 

παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. 

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

τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΨΕΩΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 

όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ 
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ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Σικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, 

είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε 

για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

β) Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 105 και 106 του Ρ. 4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 

ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ μποροφν να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ 

αναδόχου. 

γ) Πετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ 

βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 

αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ψα ςτοιχεία ελζγχονται 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, κοινοποιείται θ 

απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ. 

δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 

. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου51 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 52 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ53 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), ςτθ επιτροπι 
διαγωνιςμοφ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, κατά τισ διατάξεισ του ν. 
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν54.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ55 

Ψο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.56 

Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά57 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

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

το Ψ.Ε.Ω.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

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

                                                           
51

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
52

 Υρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
53

 Υρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
54

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

55
  Υρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
56

  Υρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 
ν. 4605/2019. 

 
57

  Υρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ψ.Ε.Ω.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του58.  

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω59 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά60, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

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

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο των ενςτάςεων και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 61. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ62 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

                                                           
58

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
59

  Υρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
60

  Υρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
61

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

62
 Υρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά63.  

3.4 Ενςτάςεισ 

3.4.1 Θ υποβολι των ενςτάςεων γίνεται με βάςθ το άρκρο 127 του Ρ.4412/2016.  
 
3.4.2 Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ Διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  
 
3.4.3 Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι 
πζντε (5) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα.  
 
3.4.4 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ρ. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ζνςταςθσ .  
 
3.4.5  Χτθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Πε τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 

3.4.6 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ψο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Ψο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3.4.7 Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Ξατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  
 
3.4.8  Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ του παρόντοσ άρκρου, 
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ Αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
 
3.4.9 Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ του παρόντοσ άρκρου αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων τθσ παροφςθσ παραγράφου. Υζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία 
άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
 
3.4.10 Ψο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφ. τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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  Υρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ] 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Υαράρτθμα  II τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 64 

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

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

Χτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα Γ τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

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

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι αόριςτθσ διάρκειασ (μζχρι τθν 
επιςτροφι τθσ). 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ. 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

  4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.65. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ66  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α67 και κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ 2014-2020. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ68  

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

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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 Υρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
66

  Υρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
67

 Υρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
68

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 

5. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον Ξ.Α.: 10.6117.03 του προχπολογιςμοφ του νομικοφ προςϊπου ζτουσ 

2020, θ υπ’ αρικ. 143/2020 (ΑΔΑ 669ΘΣΞ9Β-5ΑΣ)  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ του Υροζδρου του 

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου  με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ ποςοφ 12.231,41 

€ ευρϊ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ 2020 κακϊσ , και θ διάκεςθ πίςτωςθσ  61.157,05 € ευρϊ ςτο ζτοσ 

2021). 

2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:.  

α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 69 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 

Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201670 

γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν 

Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)71 . 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

3. Σ Φ.Υ.Α. βαρφνει το ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ.  

4. Σι πλθρωμζσ κα γίνονται μετά από κάκε τθν  κάκε  παραλαβι  των  παραδοτζων  ζτςι  όπωσ  ορίηονται  

ςτθ  μελζτθ.  Για  το  παραδοτζο  Α2  κα  πλθρωκοφν  12  τιμολόγια  που  κα  αφοροφν  ςτθ  μιςκοδοςία  
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  Υρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
70

 Σ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Ψουριςμοφ και Σικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

71
 Υρβλ Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ξακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (Α.Ε.Υ.Υ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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του  απαςχολοφμενου  προςωπικοφ  και  κάκε  τιμολόγιο που  κα  αφορά  μιςκοδοςία  κα  πλθρϊνεται  

μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  των  διοικθτικϊν  πράξεων  ξεχωριςτά. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ  του 

άρκρου 200 του Ρ.4412/2016. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 

είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΥΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΥΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
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Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 



 

Χελίδα 46 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Υαραλαβισ θ οποία ζχει οριςτεί με τθν  υπϋαρικμ 93/2020 απόφαςθ του ΔΧ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι (τμθματικζσ και οριςτικι) των παραδοτζων και τθν υποβολι 
προσ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ ςτο ΔΧ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αναφορικά με όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ72  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα  (12 ) μινεσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα 
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ 
λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 
5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 73 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ, κεφ. Α.5 (ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ ΧΩΡΣΟΛΞΣΩ ΕΦΓΣΩ) και κεφ. Α.6 (ΕΥΛΠΕΦΣΩΧ 
ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ). 

6.3.2 Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

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

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
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 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016 
73

  Υρβλ. άρκρο 219 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.». 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 22174του ν. 4412/2016.75  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ76  

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

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

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ77  

Δεν προβλζπεται θ αναπροςαρμογι τιμισ. 

  

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Χτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
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  Υρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ οποίεσ 
τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

75
 Υρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

76
 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016 

77
 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ.  
 
6.6.3 Χε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)78.  
 
                                                                                                        H    ΥΦΣΕΔΦΣΧ ΔΧ 

 

 

                                                                                                       ΥΣΝΦΑΗΛΔΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΑ 

                                                           
78

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

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΠΕΦΣΧ Α-ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 

Α.1. ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Επωνυμία ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ , 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ - ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΔΘΠΣΩ 
ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ δ.τ. ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ ΞΑΦΨΑΟΘ  2 

Υόλθ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 68132 

Χϊρα79 ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS80  

Ψθλζφωνο 2551083012 

Φαξ - 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  ps@alexpolis.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ81 Ψηανάβαρλθ Χαράντω 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.alexpolis.gr 

 

 

 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΣΦΕΑ  

To  ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ , ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ - ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΔΘΠΣΩ 
ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ δ.τ. ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ  είναι  Ρομικό  Υρόςωπο  Δθμοςίου  Δικαίου  του  Διμου  
Αλεξ/πολθσ  και  ζχει  ωσ  αντικείμενο  τθν  άςκθςθ  τθσ  κοινωνικισ  πολιτικισ  του  Διμου. 

 

Α.2. ΧΞΣΥΣΧ ΞΑΛ  ΧΨΣΧΣΛ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Αντικείμενο  του  διαγωνιςμοφ  αποτελοφν  οι  Εξωτερικζσ  Ωπθρεςίεσ  Ωποςτιριξθσ  για  τθν  υλοποίθςθ  

του  προγράμματοσ  και  ςυγκεκριμζνα: 

Α) ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ: 

Χκοπόσ τθσ πράξθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςε ΑμεΑ που κα εκπαιδεφονται ςε αυτό προκειμζνου να 

ςυμμετζχουν ςε όςο δυνατόν περιςςότερουσ τομείσ τθσ ηωισ, με τον βακμό αυτονομίασ που  ζχει ο 

κακζνασ. Χτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα παρζχεται για 12 μινεσ ςε 10 άτομα για 6 ϊρεσ θμερθςίωσ, οι 

ακόλουκεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ΑμεΑ:  
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 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
80

 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
 
 

81
 Χυμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
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 Συνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ, οι οποίεσ κα διεξάγονται με ςκοπό να διευκετθκοφν οι 

ιατρικζσ  ανάγκεσ  των ωφελουμζνων και ταυτόχρονα να γίνονται οι απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ωφελουμζνων.  

 Συνεδρίεσ  Εργοκεραπείασ που κα διεξάγονται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ανάλογα το 

πρόγραμμα του ωφελοφμενου και του εξοπλιςμοφ που απαιτείται. 

 Ρρογράμματα ατομικισ και ομαδικισ εκγφμναςθσ αλλά βιωματικά προγράμματα  ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων κακθμερινισ διαβίωςθσ / αυτονομίασ που κα εμπεριζχουν χριςθ αμαξιδίου, 

μεταφορζσ από και προσ αμαξίδιο. Χτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ οι 

ωφελοφμενοι κα ςυμμετζχουν ςε ακλθτικά προγράμματα εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. Σι 

δραςτθριότθτεσ κα αφοροφν ακλιματα που ςυμβάλουν και ζχουν ςκοπό να βελτιϊςουν 

ςωματικά, κακϊσ επίςθσ και ςυναιςκθματικά τα άτομα με αναπθρίεσ. Σι δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ 

κα υποςτθρίηονται από γυμναςτζσ. Τα μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςυςτθματικά μια φορά 

τθν εβδομάδα για 12 μινεσ. Σι παραπάνω δραςτθριότθτεσ κα διεξάγονται ςε ειδικά 

διαμορφωμζνουσ χϊρουσ και ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, που κα 

υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ.   

 Βαςικι Εκπαίδευςθ ςε: 

 ατομικι φροντίδα 

 τθν προςωπικι υγιεινι 

 τθν προςωπικι εµφάνιςθ 

 φροντίδα του προςωπικοφ τουσ χϊρου 

 τακτοποίθςθ χϊρου 

 προετοιμαςία γευμάτων 

 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ με μουςικι, χορό, ηωγραφικι, επιτραπζηια παιχνίδια 

 Δραςτθριότθτεσ αναψυχισ:  Χτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ οι ωφελοφμενοι 

κα ςυμμετζχουν ςε προςαρμοςμζνα και ςχεδιαςμζνα προγράμματα που αφοροφν κεματικζσ 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. Πζςα από αυτζσ τισ εκδρομζσ επιδιϊκεται θ επαφι με το περιβάλλον και 

θ γνωριμία με τον πολιτιςμό μζςα από δράςεισ  βιωματικοφ χαρακτιρα. Ξατά τθν διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ κα  πραγματοποιθκοφν 5 δραςτθριότθτεσ αναψυχισ. Χκοπόσ των 

δραςτθριοτιτων είναι θ  ψυχαγωγία των ωφελουμζνων αλλά και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ  και θ ικανοποίθςθ των βαςικϊν αναγκϊν κοινωνικοποίθςθσ  και τθσ ενςωμάτωςθσ 

τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. 

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ο ανάδοχοσ κα διακζτει το παρακάτω προςωπικό ανά ειδικότθτα: 
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α/α Ειδικότθτα 
Ημζρεσ 

απαςχόλθςθσ 

Ώρεσ θμεριςιασ 

απαςχόλθςθσ 
Αρικμόσ ατόμων 

1 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

2 ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

3 ΡΣΧΘΟΕΩΨΙ  
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
6 ϊρεσ 1 

4 
ΞΑΚΘΓΘΨΙ ΦΩΧΛΞΙΧ 

ΑΓΩΓΙΧ  

Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

 

Ραραδοτζο Α1: Σδθγόσ και εγχειρίδιο διαδικαςιϊν: Ξατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Χχολείου ο 

ανάδοχοσ κα ςυντάξει ζναν οδθγό υλοποίθςθσ του ζργου το οποίο κα αποτελείται από τα ανάλογα 

εγχειρίδια για τθν ορκι λειτουργία του ζργου. Ψο παραδοτζο κα περιγράφει τισ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ 

που κα πραγματοποιοφνται από κάκε ειδικότθτα προσ τουσ ωφελοφμενουσ  κατά τθν διάρκεια 

υλοποίθςθσ του ζργου και  κα περιζχει και τα πρότυπα ζγγραφα που κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται ανά 

ωφελοφμενο.  Ψο παραδοτζο κα παραδοκεί ζνα (1)  μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

Ραραδοτζο Α2: Ψα παρακάτω  ςτοιχεία, ανάλογα με τον χρόνο παράδοςθσ τουσ, κα αποτελζςουν τα 

περιεχόμενα τθσ  Μθνιαίασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων του Αναδόχου τθν οποία κα κατακζτει ο Ανάδοχοσ το 

1ο δεκαιμερο του επόμενου μινα αναφοράσ. 

 

1. Ραρακολοφκθςθ ωφελουμζνων 

1.1. Ατομικόσ φάκελοσ  ωφελουμζνου  (θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

- Ξοινωνικό ιςτορικό 

- Χτατιςτικά ςτοιχεία (όπωσ προβλζπονται ςτο παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ: Υροδιαγραφζσ υλοποίθςθσ 

τθσ πράξθσ) 

1.2 Αρχικιεκτίμθςθ/αξιολόγθςθ του ωφελοφμενου από τα μζλθ τθσ διεπιςτθμονικθ́σ ομάδασ. 

 

2. Ωπθρεςιζσ προσ ωφελούμενουσ 

2.1 Ατομικό μθνιαίο πρόγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν, υπογεγραμμζνο από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα. 

2.2 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπθρεςιϊν, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ δομισ. 

2.3 Ατομικό μθνιαίο δελτίο παρακολοφκθςθσ, το οποίο κα αναφέρει τισ υπθρεςίεσ που έχουν παραςχεκεί , 

βάςει του ατομικοφ μθνιαίου προγράμματοσ παροχισ υπθρεςιϊν , και κα υπογράφεται από τον υπεύκυνο 

τθσ δομθ́σ ςτο τέλοσ κάκε μθ́να. 
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2.4 Βεβαίωςθ, υπογεγραμμζνθ από τον ωφελοφμενο ι το γονζα /κθδεμόνα, θ οποία κα επέχει κέςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ , και βάςει τθσ οποίασ κα βεβαιώνονται οι θμέρεσ παροχθ́σ υπθρεςιών προσ τον 

ωφελοφμενο που αναφζρονται ςτο Ατομικόμθνιαίοδελτίοπαρακολοφκθςθσ. 

2.5 Χυγκεντρωτικό μθνιαίο δελτίο παρακολοφκθςθσ ωφελουμζνων, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 

δομισ, το οποίο κα παρουςιάηει τισ θμέρεσ παροχθ́σ υπθρεςιών ανά ωφελούμενο και ανά θμερολογιακθ́ 

θμζρα του μινα αναφοράσ, βάςει των ατομικϊν μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

2.6 Ψετράδιο ςυνεδριϊν και επικοινωνίασ , το οποίο κα ςυνυπογράφεται από τουσ ςυμμετέχοντεσ 

(διεπιςτθμονικι ομάδα, ωφελοφμενο σ ι/και γονείσ/κθδεμόνεσ). 

2.7 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ των ωφελού μενων κάκε τρίμθνο : Θ διεπιςτθμονικι ομάδα ςε 

ςυνεργαςία με τον ωφελοφμενο , τθν ομάδα ζργου και τθν οικογζνεια του ωφελοφμενου κα αξιολογεί τισ 

ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ των ΑμεΑ έτςι ώςτε να ςχεδιαςτεί εξατομικευμζνο πρόγραμμα παρζμβαςθσ. 

2.8 Ψελικι ζκκεςθ  αξιολόγθςθσ των ωφελοφμενων 

 

Β) ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΑΞΗΣ  

Β1 Διοργάνωςθ Ενθμερωτικϊν Ημερίδων που αφοροφν τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ, τθν αςφάλεια, τθν κοινωνικοποίθςθσ των 

ατόμων με αναπθρίεσ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων, τθν επανζνταξθ ςτθν απαςχόλθςθ  και 

τισ καλζσ πρακτικζσ- εφαρμογζσ. 

Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκεί θμερίδα ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ οποίασ κα κακοριςτεί ςε 

ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Ραραδοτζο Β1: Απολογιςτικι ζκκεςθ θμερίδασ. 

 

B2: Καταγραφι ΑμεΑ: Ψο επιςτθμονικό προςωπικό του Χχολείου Εκπαίδευςθσ Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ  ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Χυλλόγουσ και φορείσ του Διμου κα ζρκει ςε επαφι με τα ΑμεΑ για  να τουσ 

ενθμερϊςει για τθν πράξθ και  παράλλθλα κα γίνεται θ καταγραφι τουσ και κα δθμιουργθκεί μια 

εφαρμογι χαρτογράφθςθσ των ΑμεΑ του Διμου. Θ εφαρμογι χαρτογράφθςθσ κα εξυπθρετιςει και τισ 

ανάγκεσ Υολιτικισ προςταςίασ, ςε περίπτωςθ φυςικϊν καταςτροφϊν. Χτθν εφαρμογι κα ζχουν 

πρόςβαςθ οι φορείσ Υολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ, ϊςτε τθν κρίςιμθ ςτιγμι να μποροφν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να ςυνδράμουν ϊςτε θ ευκαιρία διάςωςθσ ενόσ ατόμου με κινθτικά ι άλλα προβλιματα να 

είναι ίδια με τουσ ςυμπολίτεσ του.   

 

Ραραδοτζο Β2: Εφαρμογι χαρτογράφθςθσ ΑμεΑ 
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Β3: Εφαρμογι για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του Διμου: Κα δθμιουργθκεί ζνα χρθςτικό 

εργαλείο για άτομα με κινθτικζσ και αιςκθτθριακζσ βλάβεσ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα να πλοθγθκοφν 

ςτο ςθμείο που επικυμοφνε μζςα από τθν αςφαλζςτερθ διαδρομι, χρθςιμοποιϊντασ τα πεηοδρόμια, τισ 

ράμπεσ και τον ποδθλατόδρομο. Θ εφαρμογι κα είναι διαδικτυακι (web application), κα λειτουργεί από 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, tablet, και smartphones, ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Για λόγουσ 

ευκολίασ δε κα χρειάηεται να κατεβάςει και να εγκαταςτιςει ο χριςτθσ τθν εφαρμογι, απλά κα μπαίνει 

ςτθ διεφκυνςθ τθσ εφαρμογισ. Χε μελλοντικζσ εκδόςεισ εφ’ όςον ολοκλθρωκεί θ χαρτογράφθςθ τθσ 

πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, ενδεχομζνωσ νζων ποδθλατοδρόμων και όλων των ραμπϊν, κα υπάρξουν 

και νζεσ δυνατότθτεσ ςτθν εφαρμογι όπωσ προβολι ποδθλατοδρόμου, αυτόματθ δρομολόγθςθ από 

ράμπεσ, χωρίσ τθν επιλογι τουσ κ.α.  

Ραραδοτζο Β3: Εφαρμογι για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του Διμου 

 

3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον 

διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ 

κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ρ.4412/2016. 

Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ρ.4412/2016. 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Σ οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία, 
ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ατόμων με αναπθρία. 

Για τθν απόδειξι τθσ, απαιτείται θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ κατά τθν τελευταία 5ετία (2015-– 2019) 1 
τουλάχιςτον ζργου που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ατόμων με αναπθρία.  

Θ τεκμθρίωςθ κα πρζπει να γίνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω Ξαταλόγου Ζργων που κα περιλαμβάνει 
αποκλειςτικά και μόνο τα αντίςτοιχα ζργα, για τα οποία απαιτείται θ εμπειρία και θ ειδικι ικανότθτα και 
επάρκεια. 

Ψα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ δφναται να είναι τιμολόγια ι ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 
γίνονται δεκτά με τθν προςκόμιςθ απλϊν ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτφπου.  

Όλα τα παραπάνω θα υποβληθοφν ςτον φάκελο τησ Τεχνικήσ Προςφοράσ 

 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Υροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ 
και τον προγραμματιςμό του Ζργου, το προςωπικό που κα διακζςει για τθν υλοποίθςθ του κακϊσ και το 
χρόνο απαςχόλθςισ του ςε αυτό. 

 
Ψυχόν αλλαγι του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ και 
Υαραλαβισ του Ζργου (ΕΥΥΕ). Θ ΕΥΥΕ κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ 
ανάπτυξθσ του Ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ τθν ζχει ο Ανάδοχοσ. 

 

Υπεφκυνοσ/θ Ζργου 
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Κα πρζπει να οριςτεί ωσ επικεφαλισ τθσ Σμάδασ Ζργου ζνασ/μία Ωπεφκυνοσ/θ Ζργου ο/θ οποίοσ/α κα 
αποτελεί το ςθμείο επαφισ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Αρμοδιότθτεσ Ωπεφκυνου Ζργου: 

 Ωπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ και ομαλι λειτουργία του ζργου. 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν άρτια υλοποίθςθ του Ζργου και του αποτελζςματοσ, που διαςφαλίηουν τθ 
νομιμότθτα και κανονικότθτά τουσ 

 Χυντονίηει και ζχει τθν ευκφνθ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου 

 Ειςθγείται προσ  τθν Ανακζτουςα Αρχιτισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ εφόςον 
απαιτοφνται 

 Υροετοιμάηει όλα τα απαιτοφμενα για τθν εξζλιξθ τθσ υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ 
του ζργου παραδοτζα ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου 
 

Υροςόντα Ωπεφκυνου ζργου: 

 Ξάτοχοσ Υτυχίου Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Ξοινωνικισ Εργαςίασ 

 Ψουλάχιςτον δφο (2) ζτθ ςχετικι εμπειρία 
 

Μζλθ Ομάδασ Ζργου 

 

Σ οικονομικόσ φορζασ οφείλει επίςθσ να ςχθματίςει Σμάδα Ζργου αποτελοφμενθ από τουλάχιςτον πζντε 
(5) ςτελζχθκαι ςυγκεκριμζνα να διακζτει: 

1. Ζναν (1) Εργοκεραπευτι 
2. Ζναν (1) Φυςικοκεραπευτι 
3. Ζναν (1) Ροςθλευτι  
4. Ζναν (1) Ξακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ 
5. Ζναν (1) υπεφκυνο υλοποίθςθσ τθσ Εφαρμογι χαρτογράφθςθσ  
6. Ζναν (1) υπεφκυνο υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του 

Διμου 
 

Αρμοδιότθτεσ μελϊν ομάδασ ζργου: 

 Ωπεφκυνα  για τθν  υλοποίθςθ του ζργου  

 Ειςθγοφνται προσ  τον Ωπεφκυνο ζργου τισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ εφόςον 
απαιτοφνται 

 Υροετοιμάηουν όλα τα απαιτοφμενα για τθν εξζλιξθ τθσ υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ 
του ζργου παραδοτζα ςε ςυνεργαςία με τον/τθν υπεφκυνθ ζργου 

 

 

Υροςόντα μελϊν ομάδασ ζργου 

 Εργοκεραπευτισ 

 Υτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Εργοκεραπείασ Ψ.Ε.Λ. ι ομότιμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Υρογραμμάτων Χπουδϊν Επιλογισ (Υ.Χ.Ε.) Ψ.Ε.Λ. ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι 
δίπλωμα Ψ.Ε.Λ. ι Υρογραμμάτων Χπουδϊν Επιλογισ (Υ.Χ.Ε.) Ψ.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΞΑΨΕΕ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

 Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ. 
 

 Φυςικοκεραπευτισ 
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 Υτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ΨΕΛ  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Υρογραμμάτων Χπουδϊν Επιλογισ (Υ.Χ.Ε.) ΨΕΛ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα 
ΨΕΛ ι Υρογραμμάτων  Χπουδϊν Επιλογισ (Υ.Χ.Ε.) ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 
πτυχίο ΞΑΨΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
 

 Ροςθλευτισ 

 Υτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Ροςθλευτικισ ΨΕΛ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Υρογραμμάτων Χπουδϊν Επιλογισ (Υ.Χ.Ε.) ΨΕΛ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι 
δίπλωμα ΨΕΛ ι Υρογραμμάτων Χπουδϊν Επιλογισ (Υ.Χ.Ε.) ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΞΑΨΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

 Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ. 
 

 Ξακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ 

 Υτυχίο Χ.Ε.Φ.Α.Α. ι Ψ.Ε.Φ.Α.Α. θμεδαποφ Α.Ε.Λ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ, , 
πτυχίο ι δίπλωμα τριτοβάκμιασ ανϊτατθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 
οποιαςδιποτε ειδικότθτασ, αναγνωριςμζνο από το Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ. ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο 
με τα υπό ςτοιχ. αϋ πτυχία Χ.Ε.Φ.Α.Α ι Ψ.Ε.Φ.Α.Α ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
3328/2005 ι άλλο τίτλο τριτοβάκμιασ ανϊτατθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 2 του π.δ. 38/2010 ςυνοδευόμενο από απόφαςθ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ 
του Χ.Α.Ε.Υ. 

 Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ 
 

 Ωπεφκυνοσ υλοποίθςθσ τθσ Εφαρμογι χαρτογράφθςθσ  
 

 Υτυχίο Πθχανικϊν Θλεκτρονικϊν & Ωπολογιςτικϊν Χυςτθμάτων  και να δραςτθριοποιείται 
ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ και ςυγκεκριμζνα ςτον χϊρο τθσ υλοποίθςθσ web 
εφαρμογϊν με κφριο αντικείμενο δραςτθριοτιτων τθν καταςκευι, παραμετροποίθςθ & 
ιςτοφιλοξενία (web hosting) ιςτοςελίδων & θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων (e-shops) ςτο 
διαδίκτυο. 

 

  Ωπεφκυνοσ υλοποίθςθσ τθσ Εφαρμογισ για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του Διμου 
 

 Υτυχίο Υλθροφορικισ, τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςε προγραμματιςμό εφαρμογϊν και 
εφαρμογϊν διαδικτφου και ςτθν διαχείριςθ και παραμετροποίθςθ διακομιςτϊν (servers) 
και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν αςφάλεια υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων για τθν 
προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Υροσ απόδειξθ των προςόντων του Ωπεφκυνου ζργου και των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, ςτον φάκελο τησ 
Τεχνικήσ Προςφοράσ κα πρζπει να γίνει αναλυτικι αναφορά ςτα ςτελζχθ του Αναδόχου που κα 
απαςχολθκοφν ςτο Ζργο και κα παρατίκενται για το κακζνα τα εξισ ςτοιχεία: 

 Γνωςτικό αντικείμενο που κα καλφψουν. 

 Κζςθ ςτο οργανωτικό ςχιμα (π.χ. Ωπεφκυνοσ/θ Ζργου, μζλοσ Σμάδασ Ζργου). 

 Υοςοςτό ςυμμετοχισ ςτο Ζργο. 

 Είδοσ εργαςιακισ ςχζςθσ με τον Ανάδοχο  
 
Επιπροςκζτωσ κα υποβλθκοφν ςτον  φάκελο τησ Τεχνικήσ Προςφοράσ τα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα, 
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οι τίτλοι ςπουδϊν κακϊσ και αποδεικτικά ζγγραφα για τθν επιβεβαίωςθ των δθλωκζντων προςόντων και 
εμπειρίασ των μελϊν τθσ Σμάδασ ζργου (Ωπεφκυνοσ και λοιπά ςτελζχθ) 

 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα μετζχει ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ του Ζργου με τθ διάκεςθ κατάλλθλου 
προςωπικοφ τθσ. Χκοπόσ τθσ ςυμμετοχισ είναι αφενόσ θ ςυμβολι ςτθν διάκεςθ του εξοπλιςμοφ 
απαραίτθτου για τθ διεξαγωγι του ζργου και αφετζρου θ ςυνολικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ 
υλοποίθςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τθν καλι και ζγκαιρθ 
ολοκλιρωςθ του Ζργου. Σ Ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εξζλιξθσ των εργαςιϊν, κα ςυνεργάηεται ςτενά 
με τθν ΕΥΥΕ και κα παρζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία διευκολφνοντασ το ζργο του ςυντονιςμοφ και ελζγχου 

 

  

 

A.3.2.9. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
Σ Ανάδοχοσ οφείλει να περιγράψει ςτθν Ψεχνικι του Υροςφορά τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία ςχετικά με: 

 Ξρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και προχποκζςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ 

 Ξαταγραφι πικανϊν προβλθμάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκφψουν 

κατά τθ διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, κακϊσ και τρόπων αντιμετϊπιςισ 

τουσ 

  Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, ςτο οποίο κα καταγράφονται τα χρονικά 

ορόςθμα ολοκλιρωςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν. Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιγράψει και να τεκμθριϊςει οποιαδιποτε ςθμεία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 

παρεκκλίνουν από τισ παραπάνω κατευκφνςεισ όπωσ επίςθσ και τον τρόπο με τον 

οποίο δεςμεφεται να εξομαλφνει και να επιλφςει τα όποια ςχετικά προβλιματα. 

 

ΠΕΦΣΧ Β – ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

1. Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ & 

Κράκθσ, Ξωδ. ΧΑ 311. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Ξ.Α. : 10.6117.03 με ςχετικι πίςτωςθ 

του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 και  2021 του Φορζα.  

2. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικ. ζργου 2020ΕΥ03110012). 

3. Ψο εκτιμϊμενό κόςτοσ ανζρχεται ςτα 73.388,46.  €  
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     EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ραραδοτζο Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 

Υαραδοτζο Α1 4.500,00 € 

Υαραδοτζο Α2 (Χφνολο 12 μθνϊν) 46.684,24 € 

Υαραδοτζο Β1 2.500,00 € 

Υαραδοτζο Β2 2.000,00 € 

Υαραδοτζο Β3 3.500,00 € 

Σφνολο χωρίσ ΦΡΑ 59.184,24 € 

ΦΡΑ 24% 14.204,22 € 

Σφνολο με ΦΡΑ 73.388,46 € 

 

 

ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΨΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 221 (άρκρο 219 παρ.1 του Ρ.4412/16).  

Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ (άρκρο 219 παρ.2 του Ρ.4412/16).  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ (άρκρο 219 παρ.3 του Ρ.4412/16).  

Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ (άρκρο 219 παρ.4 του Ρ.4412/16).  

Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ (άρκρο 219 παρ.4 του Ρ.4412/16).  

Ψο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 
τριάντα θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι 
τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια (άρκρο219 παρ.5 του 
Ρ.4412/16).  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 
τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 219 παρ.6 του Ρ.4412/16).  

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  
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Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από τθν κακ’ φλθν 
αρμόδια υπθρεςία του ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ.  

Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν:  

ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου,  

ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και  

ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 του Ρ.4412/16 (άρκρο 216 παρ.1 του 
Ρ.4412/16).  

 

ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ  

Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ των παραδοτζων του ζργου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δθμοςίευςθσ ςτο όνομά του. Σ Εργοδότθσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για 
λογαριαςμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχοσ δικαιοφνται για απεριόριςτο χρόνο να κάνουν οποιαδιποτε 
χριςθ των παραδοτζων του ζργου, διαφυλάςςοντασ τα θκικά δικαιϊματα του Αναδόχου, όπωσ αυτά 
προβλζπονται ςτα άρκρα 2,3 και 15 του Ρ.2121/1993 «Υερί Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ».  

 

ΥΑΦΑΨΑΧΕΛΧ  

Σποιοδιποτε αίτθμα του αναδόχου αναφορικά με τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ κα εξετάηεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα Α.5.2 του Υαραρτιματοσ Λ μόνο μετά 
από εγγράφωσ αιτιολογθμζνο αίτθμα.  

ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, αυςτθρά υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ 2014-2020.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΑΦΗ   ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 
ϋΑρκρο  1ο 

 
Αντικείμενο ςυγγραφισ 

 
 Χυγγραφι γενικϊσ ςτθν εκτζλεςθ των παντόσ είδουσ Δθμοτικϊν και Ξοινοτικϊν 

προμθκειϊν που θ δαπάνθ τουσ , βαρφνει τθν διαχείριςθ των Ρομικϊν Υροςϊπων των Διμων.  
Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ ωφελοφμενουσ και οι 
υποςτθρικτικζσ δράςεισ τθσ πράξθσ  «Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ 
ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ 
ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» ΨΣΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020». 

 
ϋΑρκρο  2ο 

 
Διατάξεισ που ιςχφουν 

 
Σι Δθμοτικζσ και Ξοινοτικζσ προμικειεσ εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν.4412/2016 και του Δθμοτικοφ και Ξοινοτικοφ Ξϊδικα ν.3463/2006.. 
 

ϋΑρκρο  3ο 
 

Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016, του 
άρκρου 209 παρ.1 του Ρ. 3463/06 και του άρκρου 72 του Ρ.3852/2010. 

. 
ϋΑρκρο  4ο 

 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία του ζργου κατά ςειράν ιςχφοσ είναι: 

 
    α.  Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
    β.  Ψεχνικζσ προδιαγραφζσ – Ψεχνικι περιγραφι  
    γ.  Σ Υροχπολογιςμόσ (ενδεικτικόσ) 
    δ.  Θ Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
    ε.  Θ Χφμβαςθ 

Άρκρο 5 
 

Ιςχφσ προςφορϊν 
 

Θ ιςχφσ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάντα (30) θμζρεσ. 

Άρκρο 6 
 

Ρροκεςμία περαίωςθσ 
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Θ προκεςμία περαίωςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ 31-12-2021 *Σλοκλιρωςθ  Φυςικοφ  και  
Σικονομικοφ  Αντικειμζνου+. Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ μπορεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ να παρατείνεται ςφμφωνα με το τισ προχποκζςεισ του Ρ.4412/2016. 

 
 

Άρκρο 7 
 

Χρόνοσ εγγφθςθσ 
 

Σι εγγυιςεισ είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 

 
 
 

Άρκρο 8 
 

Ραραλαβι – Ραράδοςθ 
 

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ολοκλιρωςθσ  ι  μθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ του Ρομικοφ Υροςϊπου  και  τθ  ςυμμετοχι  των  Α.Π.Ε.Α , χωρίσ δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ του αναδόχου. 

Σι  εργαςίεσ  κα  πραγματοποιοφνται  μετά  από  ςυνεννόθςθ  με  τθν  αρμόδια  διεφκυνςθ. 

Θ παραλαβι του  ζργου  κα  πραγματοποιθκεί  από αρμόδια τριμελι επιτροπι παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ρ.4412/2016. 

 
 
 

Άρκρο 9 
 

Φόροι, Τζλθ, Κρατιςεισ   
 

Σ ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ, 
κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ. Σ Φ.Υ.Α. βαρφνει το 
Ρομικό Υρόςωπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙI – Τποδείγμαηα εγγσηηικών επιζηολών 

 

Α. Ωπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ξαλισ Εκτζλεςθσ 

ΕΞΔΣΨΘΧ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Υροσ: (Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΑΦ. ............... για ευρϊ …………….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΠ: 
................ (διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΠ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ},   

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό 
………….. που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ ……………………. με αντικείμενο: 
«…………………………………………………………..», ςυνολικισ αξίασ ευρϊ …………………….. (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ.  ……./……… Διακιρυξι ςασ.  

Ψο ανωτζρω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, ΡΥΔΔ και 
ΡΥΛΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV - Τπόδειγμα Βιογραθικού ημειώμαηος 

ΒΛΣΓΦΑΦΛΞΣ ΧΘΠΕΛΩΠΑ 

ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 

 

Μδρυμα Υτυχίο Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 
Απόκτθςθσ Υτυχίου 

    

    

 

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΕΠΥΕΛΦΛΑ 

Κζςθ ι Ζργο Εργοδότθσ Ξακικοντα 
Χρονικι Υερίοδοσ 
(μμ/εεεε) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  «Εξωτερικζσ  Υπθρεςίεσ  Υποςτιριξθσ»   για  το  ζργο: 

«Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ 

Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» ΨΣΩ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020». 

Ρροχπολογιςμοφ  59.184,24 €  χωρίσ  ΦΥΑ 

 

α/α Υεριγραφι Ψιμι ((€) 
Υοςότθτα 

(τεμ.) 
Ξόςτοσ χωρίσ 

ΦΥΑ (€) 

Ψμιμα 1: Υαραδοτζο Α1 
 

1 
Σδθγόσ & Εγχειρίδιο 
διαδικαςιϊν 

 
1 

 Ψμιμα 2: Υαραδοτζο Α2 
 2 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘΧ 4ωρο 

 
14* 

 3 ΦΩΧΛΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 4ωρο 
 

14* 
 4 ΓΩΠΡΑΧΨΘΧ  4ωρο 

 
14* 

 5 ΡΣΧΘΟΕΩΨΘΧ 6ωρο 
 

14* 
 

6 
Εξωτερικζσ Δράςτθριότθτεσ 
ΑΠΕΑ 

 
5 

 Ψμιμα 3: Υαραδοτζο  Β1 
 

1 
Θμερίδα Διάχυςθσ & 
Επικοινωνιακό Ωλικό  

 
1 

 Ψμιμα 4: Υαραδοτζο Β2 & Β3 
 

1 
Εφαρμογι αςφαλοφσ 
δρομολόγθςθσ ςτθν πόλθ 

 
1 

 2 Χαρτογράφθςθ  
 

1 
 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
 ΦΡΑ 24% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 
 *Το 14 αναλφεται ςε 12 μινεσ εργαςίασ και τουσ μιςκοφσ δϊρου Χριςτουγζννων, Ράςχα και επίδομα 

αδείασ.  

Αλεξανδπούπολη …..../……. / 2020 

 

                                                                                                     

            Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ - τέδιο ύμβαζης 

 

ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 

Χτθν Αλεξανδροφπολθ  ςιμερα, τθν ……     του μθνόσ  ………..….. του ζτουσ δφο χιλιάδεσ είκοςι  μεταξφ: 

Αφενόσ ................................ και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «...................» και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον …………………………………………………………… 

και αφετζρου τθσ εταιρείασ  ………………………………………………… που εδρεφει ςτθν …………………, ΑΦΠ 
………………….., ΔΣΩ ………………………  και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ» και 
εκπροςωπείται νόμιμα από τον ςυνομολογοφνται και ςυμφωνοφνται τα ακόλουκα: 

 

ΑΦΚΦΣ 1. - ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

  «Εξωτερικζσ  Υπθρεςίεσ  Υποςτιριξθσ»   για  το  ζργο: 

«Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ 

Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» ΨΣΩ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020».   

 

ΑΦΚΦΣ 2.- ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΦΓΣΩ 

Αντικείμενο  τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ   αποτελοφν  οι  Εξωτερικζσ  Ωπθρεςίεσ  Ωποςτιριξθσ  για  τθν  

υλοποίθςθ  του  προγράμματοσ  και  ςυγκεκριμζνα: 

Α) ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ: 

Χκοπόσ τθσ πράξθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςε ΑμεΑ που κα εκπαιδεφονται ςε αυτό προκειμζνου να 

ςυμμετζχουν ςε όςο δυνατόν περιςςότερουσ τομείσ τθσ ηωισ, με τον βακμό αυτονομίασ που  ζχει ο 

κακζνασ. Χτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα παρζχεται για 12 μινεσ ςε 10 άτομα για 6 ϊρεσ θμερθςίωσ, οι 

ακόλουκεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ΑμεΑ:  

 Συνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ, οι οποίεσ κα διεξάγονται με ςκοπό να διευκετθκοφν οι 

ιατρικζσ  ανάγκεσ  των ωφελουμζνων και ταυτόχρονα να γίνονται οι απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ωφελουμζνων.  

 Συνεδρίεσ  Εργοκεραπείασ που κα διεξάγονται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ανάλογα το 

πρόγραμμα του ωφελοφμενου και του εξοπλιςμοφ που απαιτείται. 

 Ρρογράμματα ατομικισ και ομαδικισ εκγφμναςθσ αλλά βιωματικά προγράμματα  ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων κακθμερινισ διαβίωςθσ / αυτονομίασ που κα εμπεριζχουν χριςθ αμαξιδίου, 

μεταφορζσ από και προσ αμαξίδιο. Χτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ οι 

ωφελοφμενοι κα ςυμμετζχουν ςε ακλθτικά προγράμματα εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. Σι 

δραςτθριότθτεσ κα αφοροφν ακλιματα που ςυμβάλουν και ζχουν ςκοπό να βελτιϊςουν 

ςωματικά, κακϊσ επίςθσ και ςυναιςκθματικά τα άτομα με αναπθρίεσ. Σι δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ 

κα υποςτθρίηονται από γυμναςτζσ. Τα μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςυςτθματικά μια φορά 
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τθν εβδομάδα για 12 μινεσ.Σι παραπάνω δραςτθριότθτεσ κα διεξάγονται ςε ειδικά 

διαμορφωμζνουσ χϊρουσ και ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, που κα 

υπάρχει ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ.   

 Βαςικι Εκπαίδευςθ ςε: 

 ατομικι φροντίδα 

 τθν προςωπικι υγιεινι 

 τθν προςωπικι εµφάνιςθ 

 φροντίδα του προςωπικοφ τουσ χϊρου 

 τακτοποίθςθ χϊρου 

 προετοιμαςία γευμάτων 

 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ με μουςικι, χορό, ηωγραφικι, επιτραπζηια παιχνίδια 

 Δραςτθριότθτεσ αναψυχισ:  Χτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ οι ωφελοφμενοι 

κα ςυμμετζχουν ςε προςαρμοςμζνα και ςχεδιαςμζνα προγράμματα που αφοροφν κεματικζσ 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. Πζςα από αυτζσ τισ εκδρομζσ επιδιϊκεται θ επαφι με το περιβάλλον και 

θ γνωριμία με τον πολιτιςμό μζςα από δράςεισ  βιωματικοφ χαρακτιρα. Ξατά τθν διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ κα  πραγματοποιθκοφν 5 δραςτθριότθτεσ αναψυχισ. Χκοπόσ των 

δραςτθριοτιτων είναι θ  ψυχαγωγία των ωφελουμζνων αλλά και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ  και θ ικανοποίθςθ των βαςικϊν αναγκϊν κοινωνικοποίθςθσ  και τθσ ενςωμάτωςθσ 

τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. 

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ο ανάδοχοσ κα διακζτει το παρακάτω προςωπικό ανά ειδικότθτα: 

 

 

 

 

α/α Ειδικότθτα 
Ημζρεσ 

απαςχόλθςθσ 

Ώρεσ θμεριςιασ 

απαςχόλθςθσ 
Αρικμόσ ατόμων 

1 ΕΦΓΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

2 ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΩΨΘ 
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 

3 ΡΣΧΘΟΕΩΨΙ  
Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
6 ϊρεσ 1 

4 
ΞΑΚΘΓΘΨΙ ΦΩΧΛΞΙΧ 

ΑΓΩΓΙΧ  

Δευτζρα - 

Υαραςκευι 
4 ϊρεσ 1 
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Ραραδοτζο Α1: Σδθγόσ και εγχειρίδιο διαδικαςιϊν: Ξατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Χχολείου ο 

ανάδοχοσ κα ςυντάξει ζναν οδθγό υλοποίθςθσ του ζργου το οποίο κα αποτελείται από τα ανάλογα 

εγχειρίδια για τθν ορκι λειτουργία του ζργου. Ψο παραδοτζο κα περιγράφει τισ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ 

που κα πραγματοποιοφνται από κάκε ειδικότθτα προσ τουσ ωφελοφμενουσ  κατά τθν διάρκεια 

υλοποίθςθσ του ζργου και  κα περιζχει και τα πρότυπα ζγγραφα που κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται ανά 

ωφελοφμενο.  Ψο παραδοτζο κα παραδοκεί ζνα (1)  μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

Ραραδοτζο Α2: Ψα παρακάτω  ςτοιχεία, ανάλογα με τον χρόνο παράδοςθσ τουσ, κα αποτελζςουν τα 

περιεχόμενα τθσ  Μθνιαίασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων του Αναδόχου τθν οποία κα κατακζτει ο Ανάδοχοσ το 

1ο δεκαιμερο του επόμενου μινα αναφοράσ. 

 

1. Ραρακολοφκθςθ ωφελουμζνων 

1.1. Ατομικόσ φάκελοσ ωφελουμένου (θλεκτρονικι και ζντυπθμορφι) ο οποίοσκα περιλαμβάνει: 

- Ξοινωνικό ιςτορικό 

- Χτατιςτικά ςτοιχεία (όπωσ προβλζπονται ςτο παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ: Υροδιαγραφζσ υλοποίθςθσ 

τθσ πράξθσ) 

1.2 Αρχικιεκτίμθςθ/αξιολόγθςθ του ωφελοφμενου από τα μέλθ τθσ διεπιςτθμονικθ́σ ομάδασ. 

 

2. Υπθρεςιζσ προσ ωφελούμενουσ 

2.1 Ατομικό μθνιαίο πρόγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν, υπογεγραμμζνο από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα. 

2.2 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπθρεςιϊν, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ δομισ. 

2.3 Ατομικό μθνιαίο δελτίο παρακολοφκθςθσ, το οποίο κα αναφέρει τισ υπθρεςίεσ που έχουν παραςχεκεί , 

βάςει του ατομικοφ μθνιαίου προγράμματοσ παροχισ υπθρεςιϊν , και κα υπογράφεται από τον υπεύκυνο 

τθσ δομθ́σ ςτο τέλοσ κάκε μθ́να. 

2.4 Βεβαίωςθ, υπογεγραμμζνθ από τον ωφελοφμενο ι το γονζα /κθδεμόνα, θ οποία κα επέχει κέςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ , και βάςει τθσ οποίασ κα βεβαιώνονται οι θμέρεσ παροχθ́σ υπθρεςιών προσ τον 

ωφελοφμενο που αναφζρονται ςτο Ατομικόμθνιαίοδελτίοπαρακολοφκθςθσ. 

2.5 Χυγκεντρωτικόμθνιαίοδελτίοπαρακολοφκθςθσωφελουμζνων, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 

δομισ, το οποίο κα παρουςιάηει τισ θμέρεσ παροχθ́σ υπθρεςιών ανά ωφελούμενο και ανά θμερολογιακθ́ 

θμζρα του μινα αναφοράσ, βάςει των ατομικών μθνιαίων δελτίων παρακολούκθςθσ. 

2.6 Ψετράδιοςυνεδριϊν και επικοινωνίασ , το οποίο κα ςυνυπογράφεται από τουσ ςυμμετέχοντεσ 

(διεπιςτθμονικιομάδα, ωφελοφμενο σι/και γονείσ/κθδεμόνεσ). 

2.7 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ των ωφε λοφμενων κάκε τρίμθνο : Θ διεπιςτθμονικι ομάδα ςε 

ςυνεργαςία με τον ωφελοφμενο , τθν ομάδα ζργου και τθν οικογζνεια του ωφελοφμενου κα αξιολογεί τισ 

ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ των ΑμεΑ έτςι ώςτε να ςχεδιαςτεί εξατομικευμζνο πρόγραμμα παρζμβαςθσ. 
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2.8 Ψελικι ζκκεςθ  αξιολόγθςθσ των ωφελοφμενων 

 

Β) ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΑΞΗΣ  

Διοργάνωςθ Ενθμερωτικϊν Ημερίδων που αφοροφν τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ, τθν αςφάλεια, τθν κοινωνικοποίθςθσ των 

ατόμων με αναπθρίεσ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων, τθν επανζνταξθ ςτθν απαςχόλθςθ  και 

τισ καλζσ πρακτικζσ- εφαρμογζσ. 

Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκεί θμερίδα ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ οποίασ κα κακοριςτεί ςε 

ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Ραραδοτζο Β1: Απολογιςτικι ζκκεςθ θμερίδασ. 

 

Καταγραφι ΑμεΑ: Ψο επιςτθμονικό προςωπικό του Χχολείου Εκπαίδευςθσ Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ  ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Χυλλόγουσ και φορείσ του Διμου κα ζρκει ςε επαφι με τα ΑμεΑ για  να τουσ 

ενθμερϊςει για τθν πράξθ και  παράλλθλα κα γίνεται θ καταγραφι τουσ και κα δθμιουργθκεί μια 

εφαρμογι χαρτογράφθςθσ των ΑμεΑ του Διμου. Θ εφαρμογι χαρτογράφθςθσ κα εξυπθρετιςει και τισ 

ανάγκεσ Υολιτικισ προςταςίασ, ςε περίπτωςθ φυςικϊν καταςτροφϊν. Χτθν εφαρμογι κα ζχουν 

πρόςβαςθ οι φορείσ Υολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ, ϊςτε τθν κρίςιμθ ςτιγμι να μποροφν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να ςυνδράμουν ϊςτε θ ευκαιρία διάςωςθσ ενόσ ατόμου με κινθτικά ι άλλα προβλιματα να 

είναι ίδια με τουσ ςυμπολίτεσ του.   

 

Ραραδοτζο Β2:Εφαρμογι για smartphones για προςβάςιμεσ διαδρομζσ του Διμου 

 

Κα δθμιουργθκεί ζνα χρθςτικό εργαλείο για άτομα με κινθτικζσ και αιςκθτθριακζσ βλάβεσ, παρζχοντασ τθ 

δυνατότθτα να πλοθγθκοφν ςτο ςθμείο που επικυμοφνε μζςα από τθν αςφαλζςτερθ διαδρομι, 

χρθςιμοποιϊντασ τα πεηοδρόμια, τισ ράμπεσ και τον ποδθλατόδρομο. Θ εφαρμογι κα είναι διαδικτυακι 

(web application), κα λειτουργεί από θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, tablet, και smartphones, ανεξαρτιτωσ 

λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Για λόγουσ ευκολίασ δε κα χρειάηεται να κατεβάςει και να εγκαταςτιςει ο 

χριςτθσ τθν εφαρμογι, απλά κα μπαίνει ςτθ διεφκυνςθ τθσ εφαρμογισ. Χε μελλοντικζσ εκδόςεισ εφ’ όςον 

ολοκλθρωκεί θ χαρτογράφθςθ τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, ενδεχομζνωσ νζων ποδθλατοδρόμων και 

όλων των ραμπϊν, κα υπάρξουν και νζεσ δυνατότθτεσ ςτθν εφαρμογι όπωσ προβολι ποδθλατοδρόμου, 

αυτόματθ δρομολόγθςθ από ράμπεσ, χωρίσ τθν επιλογι τουσ κ.α.  

 

3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον 

διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ 
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κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ρ.4412/2016. 

Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ρ.4412/2016. 

 

.   

 

ΑΦΚΦΣ 3 - ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και λιγει μετά από 12 μινεσ. Θ 

ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.  

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει 

θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του 

αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 

χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΦΚΦΣ 4 - ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Σ Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν 

εγγυθτικι επιςτολι που εκδόκθκε από τθν ……………………………………………. Υοςοφ ………………………….. 

Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα, ςτθν παράγραφο 4.1 ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ 

και ςτισ διατάξεισ του Ρ.4412/2016. 

 

ΑΦΚΦΣ 5 - ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΛ ΣΦΣΛ – ΣΦΣΛ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον Ξ.Α.:, 10.6117.03 του προχπολογιςμοφ του νομικοφ προςϊπου ζτουσ 

2020 (θ υπ’ αρικ. ……………………………(ΑΔΑ)  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ του Υροζδρου του 

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου  με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ ποςοφ 73.388,46 

€€ ευρϊ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ 2020 κακϊσ , θ διάκεςθ πίςτωςθσ ςτο ζτοσ 2020). 

2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:.  
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α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 82 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 

Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201683 

γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν 

Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)84 . 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

3. Σ Φ.Υ.Α. βαρφνει το ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ.  

4. Σι πλθρωμζσ κα γίνονται μετά από κάκε τθν  κάκε  παραλαβι  των  παραδοτζων  ζτςι  όπωσ  ορίηονται  

ςτθ  μελζτθ.  Για  το  παραδοτζο  Α2  κα  πλθρωκοφν  12  τιμολόγια  που  κα  αφοροφν  ςτθ  μιςκοδοςία  

του  απαςχολοφμενου  προςωπικοφ  και  κάκε  τιμολόγιο που  κα  αφορά  μιςκοδοςία  κα  πλθρϊνεται  

μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  των  διοικθτικϊν  πράξεων  ξεχωριςτά. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ  του 

άρκρου 200 του Ρ.4412/2016. 

 

ΑΦΚΦΣ 6 - ΕΟΕΓΧΣΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ 

του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ 

Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα 

το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με 

ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν. 

2. Σι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από: 
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  Υρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
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 Σ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Ψουριςμοφ και Σικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 Υρβλ Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ξακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (Α.Ε.Υ.Υ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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• τθν Ε.Ω.Δ. του Ε.Υ.  

• τθν Αρχι Υλθρωμισ του ΕΧΥΑ, 

• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και 

• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Σ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των 
εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Ξοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου και 
των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου. 

3. Ψα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ: 

α. Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο πλαίςιο 
του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθν προετοιμαςία υλοποίθςθσ του 
Υρογράμματοσ. 

β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με τον οποίο 
ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων 
δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ 
τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων 
δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ. 

γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του από τον 
Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

4. Ξατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ . 

5. Ξατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα 
ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ. 

6. Τλα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ λογιςτικισ αξίασ, που 
τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα από τον 
Ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του ΞΦΑΧ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν 
ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των Ψμθμάτων κατάρτιςθσ. Σ 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά 
ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα του και επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ 
ζδρεσ των Υαραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΞΦΑΧ, οφείλει δε 
να εφαρμόηει τθν Εκνικι Ρομοκεςία για τισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ (ΞΦΑΧ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ 
ζλεγχο μζχρι τθν …/…../20….. 

7. Σι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, εντόσ των 
δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

8. Πετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ που 
διενιργθςαν τον ζλεγχο. 

α. Χτον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Πε το ίδιο ζγγραφο καλείται ο Ανάδοχοσ να 
διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ λιψθ του αποτελζςματοσ 
ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου. 

β. Χε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και διαπιςτωκοφν 
ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά ι με 
τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των 
Ψμθμάτων κατάρτιςθσ. 
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γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι χρθματικϊν 
ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με αρικμό Ξ.Ω.Α. αρικμ. 126829 / 
EΩΚΩ 1217/8.12.2015 Χφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι 
παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ρ. 
4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και 
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ αποτελζςματοσ. 

 

ΑΦΚΦΣ 7 - ΟΣΛΥΕΧ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

1. Σ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ 
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Ρόμο. 

2. Σ Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Ω. Διαχείριςθσ του Ε.Υ. Αρχι Υλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΟ. 
κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ 
του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ, όπωσ (ενδεικτικά) : φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ 
εκπαιδευτϊν κ.λ.π. 

3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

3.1. Ρα επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ διενζργεια ελζγχων και να 
προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του 
Ζργου. 

3.2. Ρα τθρεί τουσ όρουσ του Σδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Υλθροφόρθςθσ Ωποζργων που υλοποιοφνται από 
τουσ Αναδόχουσ Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον Ξανονιςμό 
(ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων 
δθμοςιότθτασ. 

Θ Χφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα 
από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

 

ΑΦΚΦΣ 8 - ΟΩΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

1. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

α. Υαραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα) 

β. Σλοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και 

γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ, 

δ) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από 
τθ Χφμβαςθ, 

ε) ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Χφμβαςθσ εντολζσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςτ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Χφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, 

η) εάν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι 
ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο 
ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

Χε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε 
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Χφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ 
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα 
ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα 
από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. Αυτι θ 
αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται 
παραπάνω. 

Χε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δικαιοφται, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό 
τίμθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρ. 5.2.1 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Σ Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του Ρ.4412/16, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ 
γραπτζσ εντολζσ του ανακζτοντοσ φορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ 
και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

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

Χτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από 
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

ΑΦΚΦΣ 9 - ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΔΘΟΩΧΕΛΧ 

1. Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ ι θ μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζρουσ αυτιν ι οποιουδιποτε 
δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζει ατό αυτιν, ςε οποιονδιποτε τρίτο. Ξατ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ 
εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ μόνο προσ Ψράπεηεσ ι Υιςτωτικοφσ Σργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό 
τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Σ εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ 
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που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που 
άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν 
μζρει υπζρ τθσ Ψράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, 
απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ 
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Ψράπεηασ, 

2. Σ Ανάδοχοσ δθλϊνει, ότι τα πρόςωπα που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι εμπειρία, όπωσ αυτά ζχουν 
οριςτεί ςτθν παροφςα και ςτθν προςφορά του. 

3. Σ Ανάδοχοσ υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα εκπλθρϊςει ι κα 
εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του υπαιτιότθτα. Θ απόδοςθ τθσ ποινισ αυτισ 
μπορεί  να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ κατάπτωςθσ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 
εκτζλεςθσ του Αναδόχου, με αναφορά αυτοφ ςτθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ· Αρχισ. Χτθν 
περίπτωςθ αυτι κι εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 
του ζργου, πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςε αντικατάςταςθ 
τθσ πρϊτθσ, άλλωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΦΚΦΣ 10 - ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Συδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
δεν κα είναι ιςχυρι, παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων 
εκπροςϊπων αμφοτζρων των ςυμβαλλομζνων. 

Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου δεν μπορεί να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ 
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν είναι 
επιλζξιμεσ. Θ ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εάν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ (αλλαγι ΦΥΑ, τροποποίθςθ ΨΔΥ, κλπ) και με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου και τθν ενθμζρωςθ τθσ 
αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Χε κάκε περίπτωςθ το οικονομικό αντικείμενο κα πρζπει να διατθρείται 
αναλλοίωτο. 

 

ΑΦΚΦΣ 11-ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΩΡ  

Ψο  ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ δεν ζχει καμιά ανάμιξθ και ευκφνθ ςτισ ςχζςεισ του «αναδόχου» μετά των 
ςυνεργατϊν του και τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του προσ αυτοφσ και κάκε τρίτο. Είναι αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κακϊσ και ςτθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν αυτϊν ςε οποιοδιποτε κατά 
νόμο αςφαλιςτικό φορζα κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ.  

Ψο  ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ κα ςυνδράμει ςτον Ανάδοχο για τθν αναηιτθςθ και χοριγθςθ των υπαρχόντων 
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν αναγκαίων για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. Τλα τα ανωτζρω ςτοιχεία ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να τα επιςτρζψει ςτον φορζα μετά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και τθν παραλαβι των 
παραδοτζων. Ξάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν απόκτθςθ, αναηιτθςθ, ι αναπαραγωγι των 
προαναφερκζντων ςτοιχείων βαρφνει αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο.  

Σ «ανάδοχοσ» αναλαμβάνει τθν αςτικι ευκφνθ ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν ζναντι τρίτων για 
οποιοδιποτε τυχαίο γεγονόσ ικελε ςυμβεί κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων.  

Θ δαπάνθ αναπαραγωγισ ςτοιχείων, εγγράφων, εντφπων κακϊσ και δθμοςιεφςεων επιβαρφνει τον 
Ανάδοχο.  
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Ξάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων, που ορίηονται ςτισ ωσ άνω 
παραγράφουσ, βαρφνει αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο.  

 

ΑΦΚΦΣ 12-ΩΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ  

Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από άλλον για τθν εκπόνθςθ του ζργου. Επιμζρουσ 
εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ, είναι δυνατόν να 
παραςχεκοφν από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ του αναδόχου, για τουσ οποίουσ 
αποκλειςτικι ευκφνθ φζρει ο Ανάδοχοσ.  

ΑΦΚΦΣ 13-ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ  

Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ των παραδοτζων του ζργου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δθμοςίευςθσ ςτο όνομά του. Σ Εργοδότθσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για 
λογαριαςμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχοσ δικαιοφνται για απεριόριςτο χρόνο να κάνουν οποιαδιποτε 
χριςθ των παραδοτζων του ζργου, διαφυλάςςοντασ τα θκικά δικαιϊματα του Αναδόχου, όπωσ αυτά 
προβλζπονται ςτα άρκρα 2,3 και 15 του Ρ.2121/1993 «Υερί Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ». 

ΑΦΚΦΣ 14-ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΩΡ  

Θ ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο.  

Ψο  ΥΣΟΩΞΣΛΡΩΡΛΞΣ και ο «ανάδοχοσ» καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε 
διαφοράσ ςχετικισ με τθ ςφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ 
και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Χε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ, 
αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα κατά τόπουσ αρμόδια 
Δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Αλεξανδροφπολθ.  

Χυμφωνείται ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ γίνεται μόνο ζπειτα από γραπτι 
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.  

 

Χε πίςτωςθ των ανωτζρω, ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε πζντε (5) πρωτότυπα, που υπεγράφθςαν από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ, ζλαβε δε τρία (3) αντίτυπα ο Εργοδότθσ και δφο (2) ζλαβε ο Ανάδοχοσ. 

 

 

ΣΛ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΣΔΤΓ (Προζαρμοζμένο από ηην Αναθέηοσζα Αρτή) 

 

ΨΩΥΣΥΣΛΘΠΕΡΣ ΕΡΨΩΥΣ ΩΥΕΩΚΩΡΘΧ ΔΘΟΩΧΘΧ (TEΩΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

Πζροσ Λ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Υαροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαζία, διεύθσνζη και ζηοιτεία επικοινφνίας ηης αναθέηοσζας αρτής 

(αα)/ αναθέηονηα θορέα (αθ) 

- Ονομαζία: ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ , ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ δ.η. ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

- Κωδικόρ  Αναθέηοςζαρ Απσήρ / Αναθέηονηα Φοπέα ΚΖΜΓΖ : 92446 

- Σασςδπομική διεύθςνζη / Πόλη / Σασ. Κωδικόρ: Καπηάλη 2, Αλεξανδπούπολη, 68132 

- Απμόδιορ για πληποθοπίερ: ΣΕΑΝΑΒΑΡΛΖ ΑΡΑΝΣΩ 

- Σηλέθωνο: 2551083012 

- Ζλ. ηασςδπομείο: ps@alexpolis.gr 

- Γιεύθςνζη ζηο Γιαδίκηςο (διεύθςνζη δικηςακού ηόπος): www.alexpolis.gr 

Β: Πληροθορίες ζτεηικά με ηη διαδικαζία ζύναυης ζύμβαζης 

- Σίηλορ ή ζύνηομη πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:  

                             «Εξωτερικζσ  Υπθρεςίεσ  Υποςτιριξθσ»   για  το  ζργο: 

«Ωπθρεςίεσ ςχολείου εκπαίδευςθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ ΑμεΑ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ 

Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ «ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ)» ΨΣΩ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 2014 -2020». 

  
 

 

 
 

(CPV: 85312100-0, CPV: 79952000-2, CPV: 72416000-9)  
 

- Κωδικόρ ζηο ΚΖΜΓΖ: - 

- Ζ ζύμβαζη αναθέπεηαι ζε έπγα, ππομήθειερ, ή ςπηπεζίερ : ΤΠΗΡΔΙΔ 

- Δθόζον ςθίζηανηαι, ένδειξη ύπαπξηρ ζσεηικών ημημάηων :  

 

 

- Απιθμόρ αναθοπάρ πος αποδίδεηαι ζηον θάκελο από ηην αναθέηοςζα απσή (εάν 

υπάρχει): - 
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ΣΟΕΧ ΣΛ ΩΥΣΟΣΛΥΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΧΕ ΞΑΚΕ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΨΕΩΔ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΧΩΠΥΟΘΦΩΚΣΩΡ ΑΥΣ 
ΨΣΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΦΣΦΕΑ 

Πζροσ II: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Χτοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Υλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΠ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΠ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Ψθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Πόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν 
εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*   + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............+ 

*….+ 

Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Πθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*  + Ραι *  + Τχι *  + Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
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ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ 
ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΠΣΡΣ εφόςον αυτό απαιτείται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 

ε) Σ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να 
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *  + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *  + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Ψρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*  + Ραι *  + Τχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΨΕΩΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
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οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Υροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Ξατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Ψμιματα Απάντθςθ: 

Ξατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Ξατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Σνοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Ψθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν 
ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

Γ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΣΦΕΩΡvii  

Χτιριξθ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ 
V κατωτζρω;  

*  +Ραι *  +Τχι 
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Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΨΕΩΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΛΛΛ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

Δ: Υλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Ωπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*  +Ραι *  +Τχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΛΛΛ για κάκε υπεργολάβο 
(ι κατθγορία υπεργολάβων).  

Πζροσ III: Οόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Οόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Χτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

δωροδοκίαx,xi· 

απάτθxii· 

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Οόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Ωπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του 

*   + Ραι *  + Τχι 
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διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του 
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 
1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι 
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Υροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*   + Ραι *   + Τχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 

Β: Οόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Υλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, 
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*  + Ραι *  + Τχι  
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Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Υοιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Υωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Πζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Πε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΣΦΣΛ 

 

ΕΛΧΦΣΦΕΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *  + Ραι *  + Τχι  

-*  + Ραι *  + Τχι  

 

-*……+· 

 

-[……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *  + Ραι *  + Τχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *  + Ραι *  + Τχι  

-*  + Ραι *  + Τχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *  + Ραι *  + Τχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

Γ: Οόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Υλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίουxxv; 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*  + Ραι *  + Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, 
ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Υαρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*  + Ραι *  + Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
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*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ 
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*  + Ραι *  + Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που 
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*  + Ραι *  + Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: 

*……+ 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει 
ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να 
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*  + Ραι *  + Τχι 

 

Πζροσ IV: Ξριτιρια επιλογισ 

Τςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 
Ενότθτα a του Πζρουσ ΛV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Πζρουσ 
ΛV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Υλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; [  + Ραι *  + Τχι 

Α: Ξαταλλθλότθτα 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Ξαταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Σ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

*…+ 
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εγκατάςταςισxxxii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ραι *+ Τχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 

Β: Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Σ («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισ xxxiii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Σ ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
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εξισ: 

και/ι, 

2β) Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισxxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Χε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 
οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Τςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι 
πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν 
ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Ψο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Τςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

 

Γ: Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Πόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Πόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

Ξατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Υεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτε
σ 

    
 

2) Σ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό 
ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ 
υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Χτθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Σ οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Σ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 
τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ 
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
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υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Σ οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 
ελζγχωνxli όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 
ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα 
και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο 
τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

*  + Ραι *  + Τχι 

6) Σι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Σ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 
τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Ψο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία 
τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Σ οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Σ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxlii 
το ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Σ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

 

*  + Ραι *  + Τχι 
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περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 

*  + Ραι *  + Τχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα 
οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

Δ: Χυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Χυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

*  + Ραι *  + Τχι 
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ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

Πζροσ V: Υεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Σ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Σι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Σ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Υεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Υλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

*….+ 
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των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ 
φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

 

 

 

*  + Ραι *  + Τχιxliv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+xlv 

 

Πζροσ VI: Ψελικζσ δθλϊςεισ 

Σ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Λ – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Σ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Σ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Ψυποποιθμζνου Εντφπου Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i Χε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Παΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Σι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Υολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμφρια ευρϊ. 
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 Πικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμφρια ευρϊ. 

 Πεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Ψα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Τςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 
του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του Υροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι 
τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ.” 

viii Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ 
λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 24θσ 
Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x Χφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Χτον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 
“διαφκορά”. 

xi Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Χφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Υεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΞ 103/Α), 
«Ξφρωςθ και εφαρμογι τθσ Χφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Υρόςκετου ςϋ αυτιν 
Υρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 
νομοκεςία). 

xii Ξατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΞ 48/Α) "Ξφρωςθ τθσ Χφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Υρωτοκόλλων. 

xiii Τπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Χυμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 
τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου, τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 
(ΦΕΞ 166/Α) “Υρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και 
τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 
για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΞ 215/Α)"Υρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 
προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), 
τον Διευκφνοντα Χφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxi Οαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  

xxii Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Χθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Τπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 
ανάλογα το ΨΕΩΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Τπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Υρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxxii Τπωσ περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 
Υαράρτθμα αυτό. 

xxxiii  Πόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv  Πόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv Υ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi Υ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 
εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix Υρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl Τςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΨΕΩΔ. 

xli Σ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο 
πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ 
του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΨΕΩΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, 
βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xliv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Υρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Τπου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 
πρόςβαςθ.  

 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VIII - ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

Σ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ (ΕΕ) 2016/679 ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν, Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθ 
Υροςταςία Δεδομζνων( ΓΞΥΔ), ζχει τεκεί ςε εφαρμογι ςτισ 25 Παΐου 
του 2018. Σ ΓΞΥΔ αντικακιςτά τθν Σδθγία 95/46/ΕΞ. 
(http://www.privacy-regulation.eu/el/) 
Χφμφωνα με το άρκρο 28 του Γενικοφ Ευρωπαϊκοφ Ξανονιςμοφ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων 
Υροςωπικοφ Χαρακτιρα 2016/679 ΕΕ, που εφαρμόηεται πανευρωπαϊκά από τισ 25.5.2018 : «1. Τταν θ 
επεξεργαςία πρόκειται να διενεργθκεί για λογαριαςμό υπευκφνου επεξεργαςίασ, ο υπεφκυνοσ 
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επεξεργαςίασ χρθςιμοποιεί μόνο εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία που παρζχουν επαρκείσ διαβεβαιϊςεισ για 
τθν εφαρμογι κατάλλθλων τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων, κατά τρόπο ϊςτε θ επεξεργαςία να πλθροί 
τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και να 
διαςφαλίηεται θ προςταςία των δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων.». 
Ωπό τθν ζννοια του παραπάνω άρκρου, εν προκειμζνω, ωσ «υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ» ορίηεται ο 
Δικαιοφχοσ και ωσ «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» ο πάροχοσ. Σ Δικαιοφχοσ είναι ςυμμορφωμζνοσ με τον 
Ευρωπαϊκό Ξανονιςμό για τθν Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα 2016/679 ΕΕ και λαμβάνει 
όλα τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να μθν αποκαλφπτονται πλθροφορίεσ και προςωπικά δεδομζνα 
που ζχει ςυλλζξει και που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ, τθν οικονομικι διαχείριςθ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο, κακϊσ και για να μθν παρζχεται παράνομθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ. 
Σ υποψιφιοσ πάροχοσ κα πρζπει να αποδείξει ότι είναι ςυμμορφωμζνοσ με τον Ευρωπαϊκό Ξανονιςμό 
για τθν Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα 2016/679 ΕΕ και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα που εγγυϊνται το ςεβαςμό των δικαιωμάτων και τθσ αξιοπρζπειασ των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν 
του ζργου, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να μθν αποκαλφπτονται δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ ι άλλα ςτοιχεία τα οποία κα μποροφςαν να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι ι 
τθν αςφάλεια των ωφελοφμενων του ζργου. 
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτθτθ, θ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ του υποψιφιου αναδόχου με το Γενικό 
Ξανονιςμό 2016/679 ΕΕ, ςτθν αίτθςι του, κακϊσ και τθ δζςμευςι του ότι κα ςυνομολογιςει το γεγονόσ 
αυτό ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ με τον ωφελοφμενο. Ωποχρεϊςεισ παρόχων που απορρζουν από το γενικό 
Ευρωπαϊκό Ξανονιςμό για τθν Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα 2016/679 ΕΕ που κα 
πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ: 
 
1. Σ Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι διακζτει όλα τα κατάλλθλα τεχνικά και 
οργανωτικά μζτρα για τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ για όλα τα είδθ προςωπικϊν δεδομζνων και όλεσ τισ 
κατθγορίεσ υποκειμζνων δεδομζνων, κακϊσ και όλουσ τουσ τρόπουσ τθσ Επεξεργαςίασ (ενδεικτικά: 
ςυλλογι, αποκικευςθ, διόρκωςθ, διαγραφι, αναηιτθςθ, διαβίβαςθ κλπ.) 
2. Σ Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι ζχει ςυμμορφωκεί με τον Ξανονιςμό και ότι ςε ενδεχόμενο 
ζλεγχο από τθν Εποπτικι Αρχι είναι ςε κζςθ να επιδείξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ του. 
3. Σ Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι κα εφαρμόςει όλα τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά 
μζτρα αςφαλείασ, όςον αφορά προςωπικά δεδομζνα που κα του διαβιβάςει ο Ωπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ 
προ τθσ ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ. 
4. Σ Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι το προςωπικό του, μόνιμα ι προςωρινά απαςχολοφμενο, ζχει 
ενθμερωκεί ςχετικά με τθν Επεξεργαςία και κα ορίςει το κατάλλθλο προςωπικό, το οποίο κα είναι 
υπεφκυνο για τθν Επεξεργαςία. Εν όψει τθσ ανάλθψθσ κακθκόντων, ο Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία κα 
φροντίςει για τθν εκπαίδευςθ του υπεφκυνου προςωπικοφ. 
 


